Reactie op rapport ‘GBNED evaluatie boekhoudsoftware:
Microsoft Dynamics 365 Business Central’
Wij hebben het rapport gelezen van GBNED waarin Microsoft Dynamics 365 Business Central wordt
geëvalueerd. Wij hebben GBNED van de nodige feedback voorzien. Wij waarderen het dat GBNED
onderzoek doet naar de ontwikkelingen en mogelijkheden van (boekhoud)software.
GBNED heeft aan de hand van de demo-administratie en -inrichting Business Central geëvalueerd.
Deze inrichting en administratie geeft een eerste indruk van de mogelijkheden. Lezers van dit rapport
dienen zich te realiseren dat GBNED slechts een basisinrichting van Business Central heeft
geëvalueerd, dat ten dele de kracht en mogelijkheden van Business Central laat zien.
De integratie van Business Central in andere toepassingen van Microsoft, zoals Outlook en Teams
wordt niet besproken. Ook is in deze evaluatie de integratie met het Microsoft Power Platform niet
onderzocht. Hiermee worden grote automatiseringsslagen in het administratieve processen bereikt.
Verder bieden partners van Microsoft out-of-the-box inrichtingen (naar gelang van branche) aan
waarmee instellingen, rekeningschema’s, etc. direct correct ingesteld staan, op het moment dat de
administratie wordt uitgerold. Dit bespaart veel tijd en zorgt ervoor dat gebruikers een vliegende start
maken. Deze evaluatie laat dus slechts een begin zien van de mogelijkheden van Business Central.
Zoals GBNED aangeeft kan Business Central alleen afgenomen worden bij een partner van Microsoft.
Zij dragen zorg voor de service rondom Business Central. Het kiezen van de juiste partner is
doorslaggevend voor succesvol gebruik van Business Central. Companial kan organisaties helpen bij
het kiezen van de juiste partner omdat zij de grootste Dynamics 365 community hebben waarin meer
dan 1.000 partners deelnemen. Wij begeleiden partners van Microsoft om een goede organisatie en
business op te zetten rondom Business Central en Microsoft Power Platform. Dit doen we voor ITorganisaties. Samen met Microsoft hebben wij speciaal voor administratie- en accountantskantoren
een programma ontwikkeld. Tijdens dit programma begeleiden wij accountantskantoren in het
succesvol opzetten van een op Microsoft gebaseerde propositie Er valt namelijk veel tijd te besparen
voor de accountant én voor de klant met de oneindige mogelijkheden van het totale Microsoft
platform.
Microsoft is de grootste softwareleverancier ter wereld met het grootste team van developers die
continue bezig zijn de businesssoftware te optimaliseren en veilig te houden. Ontwikkelingen van deze
software gaat dan ook razendsnel.
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Voor meer informatie kunt u terecht bij Adrian Egas (adrian.egas@companial.com).

companial.com

