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Nu kan vi erbjuda ytterligare ett affärssystem 

  
System Technologies AB är nu Certified Partners  till   

Microsofts Affärssystem är det snabbast växande systemet på marknaden. 
Dynamics 365 Business Central öppnar en ny värld genom sin totala integration med 
Office 365. Exempelvis kan Du skapa order och faktura direkt från ett kund-mail. 
Systemet hantera såväl mindre system med redovisning, reskontror, order samt 
fakturering till kompletta system med total kontroll över hela produktions-apparaten 
såsom beläggning av produktions- och maskingrupper. 

Power Business Intelligens 

Verktyget, som ingår, lever upp till begreppet Business Intelligens. 

Klicka på Power Business Intelligens för att se hur Microsoft själva beskriver 
det. Programmet ingår i alla Premium-licenser. 

0380-558400 www.systemtechnologies.se support@sebs.se

Dynamics 365 Business Central

http://www.systemtechnologies.se
https://powerbi.microsoft.com/sv-se/what-is-power-bi/
mailto:support@sebs.se


Business Central kan användas på de flesta plattformar 

Informations-möjligheterna kan nog beskrivas som extremt goda. Vi levererar 
systemet helt på svenska med anpassning till momsregler och bankkopplingar. 

Dn kan nu få tillgång till de styrmedel som många kända företag använder. 

CocaCola, BMW och Ikea är exempel på företag som valt samarbete med  
Microsoft Certified Partners.  

Den aggressiva prissättningen gör att kostnaden hamnar på ungefär samma nivå som 
Fort Knox och Visma. Systemet blir då även tillgängligt för mindre företag. 
Förmodligen marknadens  kostnadseffektivaste affärssystem. Med upp till åtta fria 
uppdateringar per år. Möjligheten till inläsning av data från andra system förenklar 
också en övergång. Kostnaden för egen server försvinner också i de flesta fall. 

En av våra större kunder har nu valt Dynamics 365 Business Central 

Vänlig hälsning från Supporten 

0380-558400 www.systemtechnologies.se support@sebs.se

Tillsammans bygger vi Sveriges kostnads-effektivaste affärssystem 
 Saknar Du någon funktion? Kontakta oss. En ny funktion kostar bara bråkdelen av vad det kostar att byta system för att 

erhålla en viss funktion.  
Här kan Du läsa om tips och om funktioner användare beställt: http://www.systemtechnologies.se/SEBS 

Avsluta prenumeration genom att sända AVSLUTA till support@systemtechnologies.se
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