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Nog even iets leuks
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Wij maken het mogelijk
dat onze klanten meer
kunnen bereiken.
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Over ABC E BUSINESS
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Dynamics 365 BC Cloud
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Branches

Groothandel en retail

Projecten en zakelijke dienstverlening

Field Service

Assemblage en productie

Global Trade

1-200 gebruikers

Growing businesses often outgrow their basic accounting software or legacy ERP systems that are unable to
handle increased inventory and transactions, lack integration with other line-of-business systems, and have
reporting limitations. Customers also feel pain around scalability, mobility, and cloud.
Take a minute to identify if your finance and operations systems have what it takes to make the most of new
opportunities.
Here are signs that your current finance and operations solutions won’t be ready to handle additional growth.
•
•
•
•
•
•

Reporting is complicated and provides insufficient information
Duplicate data entry into multiple systems is a daily routine
Accounting occurs in Excel, not your finance and operations system
Systems are disconnected and information is siloed
Lack of secure workflows and audit trails increase risk
Inability to handle increased inventory and transactions
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De visie van Microsoft – Jan Brouwer
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Emile Peels
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Business Central
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Waarom ERP?
Leid je gehele bedrijf met één oplossing
Stroomlijn je processen, neem slimmere beslissingen en
versnel de groei met Dynamics 365 Business Central:
een complete oplossing voor zakelijk beheer die is
ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven.
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Waarom ERP?
Financieel
beheer

Project
management

.
Verkoop, marketing &
service beheer

Voorraadketenbeheer

MICROSOFT
DYNAMICS 365
Business Central

Operationeel
management

Rapporten
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Waarom ERP?
•

.
Vergroot de zichtbaarheid van
financiën

•

Optimaliseer je toeleveringsketen

•

Geef verkoop een impuls en verbeter de dienstverlening

•

Houd je project op schema en binnen budget
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• Versnel de financiële afwikkeling, breng financiële prestaties in realtime in kaart en
verbeter de nauwkeurigheid van prognoses, zonder in te boeten op naleving en
beveiliging.
• Maximaliseer je winstgevendheid met een compleet beeld van je bedrijfsvoering,
inkoop, productie, voorraadbeheer en magazijnbeheer.
• Beheer het verkoopproces van begin tot eind in Outlook en bied uitzonderlijke
dienstverlening met een verbonden weergave van klanten en diensten.
• Plan en bewaak je projecten met realtime statistieken van medewerkers,
winstgevendheid, taken en voortgang.
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Waarom
Business Central?
Verbind je bedrijf
Maak slimmere beslissingen
Begin en groei gemakkelijk
Dynamics 365 Business Central verbindt uw mensen en processen met één uniforme
oplossing, zodat gegevens snel en eenvoudig kunnen worden gedeeld met
sleutelfiguren in uw hele bedrijf. U hebt toegang tot de meest actuele, nauwkeurige
gegevens, zodat u de best geïnformeerde beslissingen neemt.
Bijvoorbeeld, zodra een verkoper in het veld een wijziging aanbrengt in een
klantofferte, wordt dit weerspiegeld in de cijfers die worden getrokken voor een
prognoserapport op kantoor. Met nauwkeurigere informatie binnen handbereik
hebben beslissingen een grotere impact op de winst
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Verbind je bedrijf
Project
management
Operations
management

Financial
management

Reporting
and analytics

Sales and service
management
Supply chain
management

Implementeer een enkele,
uitgebreide oplossing

Run je bedrijf
overal

Beheer offerte tot aan factuur,
allemaal binnen Outlook

• Alles-in-één oplossing verwijdert aparte deelsystemen
• Volledige mogelijkheden op desktop, tablet of mobiel, on-prem of in de cloud
• Diep ingebed in Outlook, zodat bedrijfsgegevens en processen werken waar
gebruikers het grootste deel van hun tijd doorbrengen
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Maak slimmere beslissingen
18 units sold

Krijg een volledig overzicht
van uw bedrijf

Voorspel en maak
data inzichtelijk

Leid medewerkers
naar optimale resultaten

• Alle zakelijke gegevens binnen handbereik, realtime; flexibele KPI's en dashboards
voor elke gebruikersrol
• Kunstmatige intelligentie zorgt voor hogere prestaties en zorgt voor een
verbeterde klantervaring
• Systeemsuggesties op basis van historische gegevens, leiden tot geoptimaliseerde
procesresultaten en hogere productiviteit
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Begin en groei gemakkelijk

Afgestemd op
uw behoeften

Voeg branche- of
bedrijfsextensies toe

Wees klaar
voor groei

• Pas de software eenvoudig aan in een no-code omgeving, via de
gebruikersinterface of met ingebouwde PowerApps
• Bezoek AppSource om snel integraties van derden, horizontale of verticale
specifieke add-on functionaliteit toe te voegen die is ontworpen om naadloos
samen te werken met Business Central
• Begin met zoveel (of weinig) gebruikers en modules als u wilt en groei als uw
behoeften groeien. Business Central is gebaseerd op de Intelligent Cloud van
Microsoft en schaalt en presteert naarmate uw volumes groeien, zonder extra
kosten of systeemafstemming.
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Kracht van het
365 Platform
Teams

App Source

Business Central

SharePoint

Outlookintegratie

Power Bi

Office 365
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Software verbeteringen:

Ongedaan maken van:
Verzonden Aanmaningen en Rentefacturen

Het verzenden van aanmaningen en rentefacturen gebeurt meestal in batches,
bijvoorbeeld aan het eind van de maand, om uw klanten te herinneren aan
openstaande of achterstallige facturen. Als in deze drukke periode onjuiste informatie
wordt aangetroffen, moet u dergelijke fouten snel kunnen corrigeren door verzonden
aanmaningen en rentefacturen te annuleren.
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Software verbeteringen:

Overnemen van de grootboekomschrijving naar de
grootboekposten (zowel inkoop en/of verkoop)

Bij het afstemmen of controleren van gegevens zoals uitgaven, is het handig om de
beschrijving van de brondocumentregel te zien in de grootboekposten.
Functiedetails Op de pagina´s Verkoopinstellingen en Inkoopinstellingen verkoop kunt
u het selectievakje Regelbeschrijving naar grootboekpost kopiëren selecteren om
voor verkoop-, inkoop- en servicedocumenten te definiëren of de tekst van de
regelbeschrijving van het type Grootboekaccount wordt doorgegeven naar de
resulterende grootboekposten.
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Software verbeteringen:

Kopiëren van documenten, ook als regels geblokkeerd zijn

Wanneer u de functie Document kopiëren gebruikt om nieuwe documenten te
maken op basis van bestaande documenten, krijgt u nu een melding als items of
bronnen op de brondocumentregels zijn geblokkeerd. De geblokkeerde
documentregels worden uitgesloten van het nieuwe document. De melding geeft een
overzicht van alle documentregels die in het brondocument zijn geblokkeerd.
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Software verbeteringen:

Boeking op de achtergrond
instellen met taakwachtrijen,
zowel verkoop,
inkoop als financieel

In plaats van afzonderlijke documenten een voor een te boeken kunt u meerdere
niet-geboekte documenten in een lijst selecteren voor directe batchboeking of voor
batchboeking volgens een planning, bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Dit kan
handig zijn als alleen een supervisor documenten kan boeken die door andere
gebruikers zijn gemaakt of om problemen met de systeemprestaties te voorkomen
door boeking tijdens werkuren.
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Software verbeteringen:

Rapport Lay-out verbeteringen:
• Schulden afstemmen met het veld Extern documentnummer
• Leveranciers – vervallen betalingen
• Leveranciers – Saldo t/m datum etc.

Het rapport Verouderde Leveranciers is een hulpmiddel voor het beheren van
schulden van kleine bedrijven, het plannen van uw cashflow en het plannen van
betalingen. Het is belangrijk om deze informatie op een duidelijke en flexibele manier
te verstrekken.
Het rapport Verouderde Leveranciers heeft een vernieuwde, moderne lay-out. U kunt
nu gegevens analyseren in het rapport Verouderde Leveranciers op basis van het veld
Extern documentnummer.
U kunt nu schulden afstemmen met behulp van het veld Extern documentnummer in
de rapporten Leverancier - Gedetailleerde proefbalans, Saldo t/m datum en Open
posten.
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Client verbeteringen
Shift+F12

Overzicht van alle zakelijke functies krijgen

Voor alle gebruikers is het essentieel dat zij de benodigde pagina's of functies kunnen
vinden in een gemakkelijk te navigeren structuur. Hoewel de navigatiebalk zeer
prominent en nuttig is, biedt deze geen uitgebreide weergave. Potentiële klanten
vragen vaak ook om een globaal overzicht van wat het product inhoudt. In de
navigatie in Rollencentrum is deze structuur al gedefinieerd, maar deze wordt nu veel
duidelijker gepresenteerd, zodat de gebruiker deze kan verkennen.
Het is zo voor gebruikers veel gemakkelijker om te navigeren en de juiste pagina te
vinden. En daarbij geeft het ook een overzicht van Rollencentra en hun inhoud. Als
aanvulling op het gebruik van de huidige navigatiebalk voor Rollencentra, de
opdrachtbalk of Vertel het me, de nieuwe overzichtsfunctie, brengt deze nieuwe
mogelijkheid de verschillende gebieden van Business Central dichterbij. Zo kunt u
geconcentreerd en productief doorwerken.
De Rolverkenner openen Gebruikers openen de Rolverkenner met een
menupictogram naast de navigatiebalk (zie hierboven) of met een Shift + F12sneltoets. Wanneer deze wordt geopend, presenteert de pagina de hele inhoud van
de navigatiebalk van de huidige rol, gestructureerd als boomstructuur.
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Client verbeteringen

Het bedrijf identificeren met een badge

Of u nu af en toe tussen twee bedrijven schakelt of als u een accountant bent die met
tientallen werkt, de kleurrijke bedrijfsbadge helpt u te achterhalen waar u bent.
Gebruikers kunnen nu de Company Badge-functionaliteit gebruiken om het ene
bedrijf te identificeren van het andere waarin ze werken. Dit is handig wanneer
gebruikers meerdere tabbladen of pop-outvensters hebben geopend of wanneer ze
dagelijks met meerdere bedrijven werken.
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Client verbeteringen

Het toevoegen van
Koppelingen aan uw navigatiemenu

Business Central kan worden aangepast aan de unieke behoeften van elk bedrijf, elke
afdeling en elke gebruiker. Desktopgebruikers krijgen alle mogelijkheden om hun
werkruimte te optimaliseren voor ondersteuning van hun dagelijkse taken en de
meest voorkomende gegevens waarmee ze werken.
Met het nieuwe bladwijzerpictogram kunt u aan het navigatiemenu van uw
Rolcentrum een koppeling toevoegen naar elke willekeurige pagina. Het
bladwijzerpictogram is zichtbaar in de rechterbovenhoek van de pagina en ook in het
venster Vertel me, waar u efficiënt bladwijzers kunt opnemen voor meerdere
pagina's. U kunt een bladwijzer opnemen voor elke pagina die kan worden gevonden
in het venster Vertel me. Wanneer u tevreden bent met uw bladwijzers, kunt u het
navigatiemenu gaan aanpassen. U kunt uw bladwijzers opnieuw ordenen of ze
groeperen op basis van overeenkomst. Net als bij andere personalisaties van de
gebruikersinterface gaan bladwijzers met u mee, ongeacht op welk apparaat of welke
browser u zich aanmeldt.
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Client verbeteringen

Acties personaliseren in uw Rolcentrum

Business Central kan worden aangepast aan de unieke behoeften van elk bedrijf, elke
afdeling en elke gebruiker. Desktopgebruikers krijgen alle mogelijkheid om hun
werkruimte te optimaliseren voor ondersteuning van hun dagelijkse taken en de
meest voorkomende gegevens waarmee ze werken.
Om het navigatiemenu te personaliseren, kunt u bijvoorbeeld:
• Menukoppelingen verplaatsen naar een andere positie binnen dezelfde groep of
een andere groep of subgroep.
• Menugroepen verplaatsen naar een andere positie.
• Menukoppelingen of hele groepen verbergen.
• Uw personalisatie wissen, waardoor in het rolcentrum weer de oorspronkelijke
indeling van het navigatiemenu wordt weergegeven.
Het actiemenu personaliseren Net als bij alle andere personalisaties worden de
wijzigingen onmiddellijk van kracht en gaan ze mee met de gebruiker, ongeacht op
welk apparaat de gebruiker zich aanmeldt.
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Client verbeteringen
Alt+Shift+F2
DS|AEB2

Het toevoegen van
Notities en koppelingen toevoegen aan gegevens

Business Central kan worden aangepast aan de unieke behoeften van elk bedrijf, elke
afdeling en elke gebruiker. Desktopgebruikers krijgen alle mogelijkheden om hun
werkruimte te optimaliseren voor ondersteuning van hun dagelijkse taken en de
meest voorkomende gegevens waarmee ze werken.
Met het nieuwe bladwijzerpictogram kunt u aan het navigatiemenu van uw
Rolcentrum een koppeling toevoegen naar elke willekeurige pagina. Het
bladwijzerpictogram is zichtbaar in de rechterbovenhoek van de pagina en ook in het
venster Vertel me, waar u efficiënt bladwijzers kunt opnemen voor meerdere
pagina's. U kunt een bladwijzer opnemen voor elke pagina die kan worden gevonden
in het venster Vertel me. Wanneer u tevreden bent met uw bladwijzers, kunt u het
navigatiemenu gaan aanpassen. U kunt uw bladwijzers opnieuw ordenen of ze
groeperen op basis van overeenkomst. Net als bij andere personalisaties van de
gebruikersinterface gaan bladwijzers met u mee, ongeacht op welk apparaat of welke
browser u zich aanmeldt.
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Client verbeteringen

Verbeteringen in integratie
met MS Excel

Let op: dit werkt niet in een Sandbox - omgeving

Excel is een van de hulpmiddelen die het meest worden gebruikt bij financieel
beheer. Op basis van feedback van klanten worden meer scenario's toegevoegd om
scenario´s voor het gebruik van de Microsoft Dynamics-invoegtoepassing voor Excel
met Dynamics 365 Business Central te verbeteren.
Wanneer de gebruiker op een lijstpagina de actie Bewerken in Excel selecteert,
worden de meeste filters die zijn ingesteld op de pagina toegepast op de lijst
wanneer deze naar Excel wordt geëxporteerd. Dit maakt het ook mogelijk om
wijzigingen weer in Business Central te publiceren, vanuit een gefilterde lijst met
records in Excel. Bovendien wordt ook het aantal pagina's en velden uitgebreid dat
beschikbaar is voor lezen en publicatie van bewerkingen vanuit Excel. Dit houdt ook
in dat velden die via extensies aan pagina's zijn toegevoegd, kunnen worden
weergegeven en bewerkt.
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Client verbeteringen

Algemene aanpassingen in de gebruikerservaring
+
Volledige ondersteuning Sneltoetsen
+
De grootte van kolommen wijzigen met minder klikken

Zakelijke gebruikers werken vaak met meerdere productiviteitsapps en zakelijke apps
om hun taken uit te voeren. Bij het schakelen tussen de apps leiden verschillen in
gebruikerservaringen tot problemen en productiviteitsverlies.
Deze update, die het vertrouwde uiterlijk van Dynamics 365 en Office 365 bewaart,
bestaat uit een toevoeging van vloeiender ontwerpelementen en meer subtiele
stijlwijzigingen van knoppen, lijsttitels en bijschriften van onderdelen. Rijen hebben
kleine stilistische verbeteringen en een nieuwe indicator bij het selecteren van
meerdere records. Bricks worden uitgerekt om de beschikbare horizontale ruimte te
vullen en nieuwe klikdoelen toe te passen die het gemakkelijker maken om een
afzonderlijke brick te selecteren en gerelateerde FactBoxen weer te geven. De Ctrl + C
sneltoets om een enkele brick te kopiëren is ook ingeschakeld. Rollencentra scheiden
acties op hoofdniveau niet langer automatisch van actiegroepen. De volgorde waarin
ze in de code zijn gedefinieerd, wordt voor elk actiegebied aangehouden en
weerspiegeld in de client.
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Client verbeteringen

Lijstweergaven opslaan en personaliseren

Naarmate het bedrijf groeit, nemen ook de tabelgegevens in de database toe. Dit
maakt het lastiger om zonder de juiste tools een snelle analyse uit te voeren of
records te vinden. De perfecte set filters definiëren kan veel tijd kosten en herhaling
vergen. Als filters permanent zijn, hoeven ze niet steeds opnieuw gemaakt te worden.
Krachtige filtermogelijkheden in Business Central versnellen werk met lijsten doordat
absolute controle mogelijk is over welke gegevens worden getoond. De update in
releasewave 2 van 2019 elimineert de noodzaak om veelgebruikte filters opnieuw te
maken door gebruikers in staat te stellen filters permanent op te slaan als een
weergave en persoonlijke weergaven, systeemweergaven en die van extensies te
combineren in één paneel.
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Client verbeteringen

Multitasken op meerdere pagina’s
+
Langere time-outperiode voor de serververbinding

Gebruikers van Business Central werken vaak aan meerdere taken tegelijk en hebben
geregeld te maken met allerlei onderbrekingen, bijvoorbeeld wanneer ze gebeld
worden en handelingen moeten uitvoeren. In deze drukke tijden is het belangrijk dat
gebruikers niet worden geblokkeerd en zo weinig mogelijk tijd verliezen. Dit kan door
hen in staat te stellen in meerdere browsertabbladen of -vensters te werken of een
mini-pagina in een pop-out te openen.
U hoeft zich niet langer opnieuw aan te melden bij Business Central wanneer u weer
bij uw werkplek komt na de lunch of een vergadering. In eerdere versies van Business
Central online was de sessietime-outperiode ingesteld op 20 minuten. Deze waarde is
nu verhoogd naar twee uur, zodat gebruikers zich niet steeds opnieuw hoeven aan te
melden bij Business Central.
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Platform verbeteringen

• Ontwikkelomgeving niet meer in C/SIDE maar compleet naar
Visual Studio Code
• Database-inzichten beschikbaar gesteld in AL
• Basistoepassing geleverd als AL-toepasssingen
• Hiërarchische menu’s implementeren
• Meer mogelijkheden voor ontwikkelaars die Designer gebruiken
Alle codeaanpassing on-premises zijn nu in AL en de moderne ontwikkelomgeving
Visual Studio Code. Hiermee worden in de toekomst eindelijk de hulpmiddelen voor
codeaanpassing en het maken van extensies verenigd, wat veel rijkere
ontwikkelaarsscenario's mogelijk maakt. Met de releasewave 2 van 2019 wordt de
eerste release van de basistoepassing op AL uitgebracht. Codeaanpassing onpremises gebeurt nu in AL en Visual Studio Code, waarmee de hulpmiddelen voor
codeaanpassing en extensies worden verenigd. Met de omvang van investeringen in
Visual Studio Code en de sterkere compiler-ondersteuning voor AL zijn met deze tools
veel rijkere ontwikkelaarsscenario's mogelijk.
AL-ontwikkelaars kunnen testcode schrijven die tests op databasegebruik bevat. Op
deze manier kunnen bepaalde prestatieproblemen worden opgemerkt tijdens de
ontwikkelingsfase en niet pas wanneer de database in productie is.
Alle codeaanpassing on-premises zijn nu in AL en de moderne ontwikkelomgeving
Visual Studio Code. Hiermee worden in de toekomst eindelijk de hulpmiddelen voor
codeaanpassing en het maken van extensies verenigd, wat veel rijkere
ontwikkelaarsscenario's mogelijk maakt.
In AL kunnen ontwikkelaars het sectiegebiedbeheer opsplitsen in verdere subgroepen
om complexere hiërarchieën van koppelingen in het navigatiemenu te maken. In
eerdere versies van Dynamics NAV werd dit bereikt via MenuSuites en Departments.
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In Business Central stellen deze nieuwe mogelijkheden ontwikkelaars in staat rijkere,
op rollen gebaseerde navigatiemenu's te ontwerpen waar gebruikers functionaliteit
kunnen verkennen die beschikbaar is voor andere rollen die voor hen interessant
kunnen zijn.
In deze release kunnen ontwikkelaars de Designer nu ook gebruiken voor de volgende
bewerkingen:
• Acties en actiegroepen in een rolcentrum aanpassen.
• De items van het navigatiemenu en de groepering en subgroeperingen in een
rolcentrum aanpassen, en onder meer een geheel nieuw menu opbouwen door
bladwijzers aan te maken voor relevante pagina's.
• Automatisch een kolom op een lijstpagina aanpassen door dubbelklikken.
• Filters voor een lijst definiëren en deze opslaan als benoemde weergave.
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Grondslagen voor service

• Nieuwe optie voor ondersteuningsaanvragen
• Mogelijkheid tot het maken van een database backup bestand
• Meerdere productie omgevingen
• Opnemen van de contactgegevens

Veel landen hebben wettelijke vereisten dat klanten toegang toe hun database
bestanden, bovendien biedt dit de mogelijkheid voor klanten om het bestand lokaal
te downloaden om het in een lokale database te importeren.
Tenantbeheerders hebben vaak vragen over vereiste acties wanneer een
omgevingsupdate mislukt. Nu, met gedetailleerde meldingen van een updatefout,
kunnen we informatie verstrekken over de oorzaak van de updatefout en eventuele
volgende stappen die de beheerder kan nemen om de fout op te lossen. Hiermee
wordt het updateproces voor Business Central verder gestroomlijnd. Om het
updateproces te stroomlijnen, wordt feedback gegeven aan tenantbeheerders
wanneer een omgevingupdate mislukt. Beheerders ontvangen e-mailmeldingen met
gedetailleerde informatie over updatefouten, waaronder bruikbare informatie
wanneer de beheerder iets moet doen om de oorzaak van de fout te verhelpen.
Internationale ondernemingen moeten hun financiën kunnen beheren op basis van
de wettelijke vereisten in de landen of regio's waarin zij actief zijn. Met deze update
kunt u een Business Central-productieomgeving maken voor bedrijfsafdelingen,
dochterondernemingen, enzovoort, die actief zijn in verschillende landen of regio's
over de hele wereld. Voor elke tenant kunnen beheerders meerdere
productieomgevingen creëren. Dit omvat de optie voor omgevingen in verschillende
landspecifieke of regiospecifieke versies van Business Central.
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Emile Peels
Daniël Severijns

Business Central
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Ready for take off!!
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