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FastTrack

Sådan får du Dynamics 365
Business Central til fast pris!

Det er en simpel proces med hurtig implementering
- og passer perfekt til ambitiøse virksomheder
med op til 20 ansatte.

A part of

FastTrack vokser med ambitionerne
Implementering af et ERP system kan være en
stor mundfuld, og for mindre virksomheder kan
det være svært at afgøre, hvornår tiden er inde til
at gå fra manuelle registreringer i enkeltstående
ark, og til systematiserede data i et ERP system.
Med FastTrack får I her Business Central i en standard-version til logistik- og
produktionsvirksomheder - til en fast pris og med faste moduler. Det er nemt,
hurtigt og enkelt. Så er der styr på data og der er plads til at systemet kan
vokse i samme takt som jeres ambitioner.
Hvad får du med
På de næste sider præsenterer vi derfor indholdet i FastTrack løsningen, så du
nemt kan tjekke om FastTrack er det rette for jeres virksomhed.
Og du får et overblik over, hvordan processen forløber - uden blinde vinkler.
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”Vi efterspurgte et simpelt standard set-up, da
vi ikke ønskede en lang og dyr process. Bredana
Solutions var den eneste udbyder, som tilbød
en løsning uden programmering og lange kravafklarings workshops, til en fast pris og på kort tid.”
Martin Keller, CEO i POND Textile.

Få mere info om Bredana modellen her
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FastTrack er det rigtige til
din virksomhed, når du...
... har en lille eller mellemstor handelsvirksomhed med
op til 20 ansatte.
… oplever at være ved at vokse ud af et mindre
ERP-system eller regnskabsprogram, som f.eks.
Dynamics C5, Visma eller e-conomic.
… har brug for et solidt fundament til at styre
f.eks. økonomi, salg eller lager.
… ser det som et plus at benytte standard-apps, som
opdaterer automatisk og erstatter systemtilpasninger.
… har brug for en fremtidssikret ERP-løsning, som din
virksomhed aldrig vokser ud af og som nemt kan
udbygges efter behov med tiden.
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Hvad indeholder
FastTrack?
Hvordan får du får Dynamics 365 Business
Central til fast pris? Flyt ind i Dynamics 365
Business Central på kun 9 arbejdsdage. Se
hvordan processen præcis forløber:

Lad os slå det fast med det samme: ’Standard’ er et positivt ord, når
det handler om IT systemer. Med mere end 500 ERP implementeringer
til logistik og produktionsvirksomheder, har vi taget de bedste
erfaringer og samlet dem i standard moduler, der passer perfekt
til B2B logistik virksomheder. Så kan I nemt komme i gang med et
forretningssystem, hvor I får det bedste fra Business Central - samlet i
en mindre løsning.

Sådan forløber processen i FastTrack
Et ERP-system minder på mange måder om et byggeri – med løbende tilbygninger og
vedligehold. Med FastTrack får I et nøgleklart hus, klar til indflytning
- men stadig med mulighed for at bygge mere på, i takt med at virksomheden udvikles.
Med FastTrack er I hurtigt i gang.

#1
Opstart,
afklaring
og klargøring

Læs mere på bredanasolutions.dk/fasttrack

#2
Opsætning
af økonomi

#3

#4

Opsætning
af salg, lager
og køb

Flowtest og
kontrol

5 myter om ERP i cloud
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3 fordele ved FastTrack
Fast pris

Sæt to streger under, at budgettet holder. Vores FastTrack er bygget op om et
fast forløb til en fast pris. Sætter du kryds ved andre services, har alle vores
tilvalg selvfølgelig også en fast dagspris, så regnestykket er nemt at lave.

Fart på

På kun 9-18 arbejdsdage får din virksomhed en køreklar ERP-løsning med
Dynamics 365 Business Central. Vi klargør de vigtigste standardfunktioner
til dig, som har behov for mere end basal økonomistyring, fakturering og
lagerbeholdning. FastTrack gør, at I hurtigere er i gang.

Forløb med ro i maven

Vi har gennemført over 500 løsninger, så du kan regne med os fra start til slut.
Hele processen er bygget overskueligt op i små faser. Du kan altid se, præcis
hvad du får, og hvad du kan tilvælge. Resultatet er en gennemtestet Dynamicsløsning på kun 9-18 dage til fast pris.

Få mere info om Bredana modellen her

FastTrack - ERP til fast pris

Side 6

God start på processerne
hos start-up virksomhed
POND Textile er en nyopstartet virksomhed
og har fået installeret Microsoft Dynamics
Business Central med en FastTrack løsning
fra Bredana Solutions. En løsning, der er
standardiseret til mindre virksomheder
med store ambitioner.
I takt med at POND Textile vækster, blev det hurtigt tydeligt, at de
havde brug for et ’rigtigt’ ERP-system til at håndtere processerne i et
sammenhængende flow. POND Textile har nu en tryghed i at de gør
tingene rigtigt, da systemet dikterer en vis form for proces.
”Et ERP-system er en absolut nødvendighed når man vil drive en
professionel produktions- og salgs virksomhed i min optik,” fortæller
CEO Martin Keller. ”Jeg er glad for at vi, i POND Textile, valgte at gøre
det relativt tidligt i vores virksomheds levetid. Dårlige vaner og ukurante processer får frit spil til at forankre sig hvis man ikke etablerer et
system og en stærk proces fra starten.”
Med Microsoft Dynamics er de klar til vækst og med et godt ERP-fundament på plads kan POND Textile fokusere på de ting der skaber
vækst og fremdrift i virksomheden.
De ved til enhver tid hvad de har på lager og hvad der er på vej ind og
ud af lageret. Sælgerne kan, uden af ringe til produktionen, lave tilbud
og eksekvere på salgsordrer, da leveringstid og beholdning altid er up
to date.
POND Textile bruger nu tiden på at producere og videreudvikle produkterne, i stedet for at vedligeholde adskillige Excel ark.

Læs mere om FastTrack i POND Textile
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Hør mere om, hvad
FastTrack kan gøre
for din virksomhed
Vi vil meget gerne dele vores erfaringer
med dig. Naturligvis uforpligtende og
uden beregning.
Kontakt os i dag og få et tilbud.
Bo P. Winther

Salgsdirektør
M. 25 26 77 23
bpw@bredanasolutions.dk

Bredana Solutions
Kokbjerg 29b
6000 Kolding
T. 70 10 20 28
info@bredanasolutions.dk
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