
Hvordan ser fremtidens ERP-
løsning til handels-, produktions- og 

logistikvirksomheder ud?
Få inspiration, indblik i og viden om, hvordan I kan optimere hele værdikæden med Microsoft Dynamics 365. 
Vi giver jer bl.a. et overblik over den samlede Warehouse Management-løsning i Dynamics 365, krydret med 

værdiskabende tillægsløsninger og konkrete erfaringer baseret på 30 års erfaring i branchen. 

Tag din kollega under armen, og kom til heldagsseminar d. 4. december på Scandic Bygholm Park i Horsens. 

Invitation til seminar 
Microsoft Dynamics 365 

Supply Chain Management Day 2019



Styrk din forretning med  
Dynamics 365 
Evnen til at lede forsyningskæden effektivt og værdiskabende er en afgørende 
kompetence for handels-, produktions- og logistikvirksomheder. Der stilles større 
krav til virksomheders softwareløsninger om at kunne øge produktiviteten og skabe 
transparens i forsyningskæden for at kunne følge med i et dynamisk og forandrende 
marked. 

Med udgangspunkt i Microsoft Dynamics 365 har vi skræddersyet et program, der 
fokuserer på, hvordan I løser forsyningskædens primære udfordringer samt styrker og 
optimerer virksomhedsprocesser og arbejdsgange.

Et hold af vores dygtige konsulenter og udviklere vil sikre, at vi kommer hele 
vejen rundt: salg og ordrehåndtering, lagerstyring til produktion, økonomi, 
forretningsintelligens – og man lærer, hvordan løbende opdateringer håndteres i det 
nye One Version-koncept.

Det, som vi de sidste par år har kendt som Dynamics 365 for Finance and Operations, 
og som netop er blevet opdelt i henholdsvis Finance og Supply Chain Management, vil 
være dagens hovedfokus. Derudover kommer vi omkring Sales, Customer Service, Field 
Service samt Power Platformsprodukterne Power BI, PowerApps og Flow. 
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LOKALE:  KONGRESSAL 1

10.10 til 11.00 Hvilke byggeblokke baseres WMS i Dynamics 365 SCM på?
Lasse Andersen, Logistics Lead og Thomas P. Frantsen, Team and Product Manager, partner 

Med Warehouse Management-modulet i Dynamics 365 for SCM får du en række fordele, 
der kan optimere og strømline processer, der passer til netop din virksomheds behov. 
I dette indlæg gør Thomas og Lasse dig klogere på de primære funktioner og værktøjer i 
out-of-the-box-løsningen, der kan forbedre din lagerstyring markant.

11.15 til 12.00 Hvordan optimeres salgsprocessen i Dynamics 365 SCM? 

Kim Rosenbak, Application Consultant 

Effektive og automatiserede salgsprocesser, der giver indsigt og overblik, er ikke kun befriende for de 
medarbejdere, der sidder med ansvaret til daglig. Det giver også øget kundetilfredshed, som kan måles 
på bundlinjen. 
I dette indlæg giver Kim dig en introduktion til, hvordan salgsordreprocessen kan optimeres i Dynamics 
365 SCM – fra ordreoptagelse til styring af bekræftede leveringsdatoer. 

12.00 til 12.45 Frokost

12.45 til 13.30 Hvordan effektiveres inbound-flowet med WMS i Dynamics 365 SCM?

Kristian Ø. Pedersen, Application Consultant 

I inbound-flowet oplever mange virksomheder udfordringer med datakvalitet på leveringstider og 
datostyring på indkøbslinjer, modtagelse, indlejring samt håndtering af ”svømmende varer”.
Kristian præsenterer i dette indlæg en række værktøjer med udvidet datostyring og fortæller om, 
hvordan håndtering af modtagelse af store forsendelser med ”Advance Shipping Notice” kan forbedre 
planlægningen og arbejdsgangene i inbound-flowet. 

13.40 til 14.25 Hvordan optimeres outbound-flowet med WMS i Dynamics 365 SCM?

Peter F. Arentoft, Application Consultant

Strømlinede logistik-flow i pluk, pakning og forsendelse kan være afgørende for overholdelse af 
bekræftede leveringsdatoer – og dermed for kundernes tilfredshed.
Peter præsenterer en række unikke fordele med WMS-løsningen i Dynamics 365 for Supply Chain 
Management og sætter fokus på, hvordan processen kan optimeres.

Seminaret holdes torsdag den 4. december på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens  

PROGRAM FOR DAGEN
8.30 til 9.00 Indskrivning og morgenmad

9.00 til 10.00  Fælles velkomst: Hvordan ser fremtidens ERP-system ud?

Carsten Slot, Vice President og partner

14.30 til 14.45  Fælles afslutning: Sådan sikrer I en optimal implementering af et nyt ERP-system

Carsten Slot, Vice President og partner



LOKALE:  KASTANJE 1

10.10 til 11.00  Optimér salg og kundeservice med Dynamics 365 

Kaj Asmussen, Leverancedirektør og partner

Med Dynamics 365 Sales får du – ud over et optimalt overblik over eksisterende såvel som potentielle 
kunder – værktøjerne til effektivt at kommunikere med dine kunder samt bearbejde og håndtere leads. 
I dette indlæg giver Kaj en introduktion til, hvordan hele salgsprocessen – fra leads til salg – kan 
optimeres. Desuden ser vi på de værktøjer, der giver virksomheder forudsætningerne for at tilbyde en 
kundeservice i verdensklasse.

11.15 til 12.00  Sådan får du styr på masterdata med Product Management

Linda Andreasen, Application Consultant 

Datadisciplin er ofte en stor udfordring i en organisation, hvor det går stærkt. Men det er af afgørende 
betydning, at varestamdata vedligeholdes, da det er grundlaget for de efterfølgende processer i 
vareforsyningskæden. 
Få en introduktion til Axcite Product Management i Dynamics 365, som sikrer en effektiv styring og 
automatisk validering af data.

12.00 til 12.45 Frokost

12.45 til 13.30  Hvordan effektiviseres månedsafslutningen? 

Michael R. Holst, Application Consultant og Michael Christensen, Application Consultant 

Månedsafslutningen er enhver økonomichefs hovedpine, da der bruges uforholdsmæssigt meget tid på det. 
I dette indlæg får du en introduktion til, hvordan standardværktøjerne i Dynamics 365 for Finance – krydret 
med Axcites egne tillægsløsninger – kan optimere en række arbejdsgange og processer i forbindelse med 
månedsafslutningen og dermed frigøre tid til værdiskabende opgaver. 

13.40 til 14.25  Hvordan kan serviceforretningen digitaliseres med Dynamics 365 for Field Service?

Lars Therkelsen, Projektchef, Field Service

Digitalisering af serviceforretningen er en nødvendighed for at klare sig i morgendagens marked. Med 
Dynamics 365 Field Service får du værktøjerne til at sikre optimering og digitalisering af jeres Field Service. 
I dette indlæg giver Lars en introduktion til, hvordan I mest effektivt kan holde styr på anlæg og udstyr samt 
sikre en proaktiv service ved at holde kunderne opdaterede gennem kundeportaler.

Seminaret holdes torsdag den 4. december på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens  

Afslutningsvis deler vi ud af vores erfaringer med og holdninger til implementering af ERP-projekter. Hvad er ledelsens 
vigtigste fokusområder ved udskiftning af ERP-system? Og hvad er faldgruberne? Hvilke overvejelser bør man gøre sig?

Vi indleder dagen med et helikopterperspektiv på hele pakken med Dynamics 365, Power Platform og Axcite Logistics. Vi 
ser også på, hvad det betyder at bevæge sig fra en traditionel og gammeldags On-Premise-platform til en topmoderne 
SaaS-løsning i skyen med løbende opdateringer. Vi lander sikkert på jorden igen og gør klar til dagens konkrete indlæg.



LOKALE:  KASTANJE 2

10.10 til 11.00  Visualisér dine data med Power BI 

Michael Christensen, Application Consultant 

Power BI er et effektivt analyse- og præsentationsværktøj til virksomhedens vigtige nøgletal. Men mange 
virksomheder har udfordringer med rensning/ensretning af data og med at sammenholde data fra 
nuværende systemer med tidligere systemer eller med eksterne datakilder. 
Michael præsenterer i dette oplæg en række fleksible værktøjer og fordelene ved at arbejde med et Data 
Warehouse. Vi tager også et kig på specifikke KPI’er til Supply Chain Management-området. 

11.15 til 12.00  Hvordan kan du optimere dine processer med PowerApps og Flow? 

Jacob B. Poulsen, Solution Developer

Microsoft PowerApps og Microsoft Flow åbner op for et hav af muligheder for at bygge egne applikationer, 
skabe automatiserede flows og optimere forretningsprocesser.
I dette indlæg giver Jacob en introduktion til PowerApps og Flow, og det abstrakte gøres konkret gennem et 
eksempel på, hvordan man ved hjælp af PowerApps og Flow kan effektivisere håndteringen af returordrer.

12.00 til 12.45 Frokost

12.45 til 13.30  Hvordan håndteres Application Lifecycle Management i Dynamics 365? 

Michael Cronqvist, Development Manager, partner 

Med Dynamics 365 introduceres One Version-begrebet, og løsningen bliver en ”evighedsversion”. Men 
hvad betyder det reelt? 
I dette indlæg giver Michael en introduktion til One Version-konceptet og arkitekturen bag. Du får indblik 
i de tekniske aspekter ved implementeringsprocessen og i den efterfølgende vedligeholdelse.
.

13.40 til 14.25  Hvordan håndteres løbende opdateringer i Dynamics 365? 

Alexander M. Outzen, Application Consultant og Anders S. Nielsen, Application Consultant 

Med Dynamics 365 får man en såkaldt One Version-løsning, hvor opdateringer automatisk rulles ud året 
igennem for at sikre, at virksomheder altid har adgang til det seneste software og de nyeste funktioner. 
For mange kan det virke uoverskueligt at skulle forholde sig til løbende opdateringer. Men det behøver 
det ikke at være. I dette indlæg får du en introduktion til værktøjer, som gør de rullende opdateringer 
lettere at håndtere i praksis. 

Seminaret holdes torsdag den 4. december på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens  

Deltagelse er gratis

Tilmelding på  

www.bredana.dk/scm2019

I hver timeblok kan du vælge det 

indlæg, du finder mest interessant.



Bredana Axcite A/S  +45 7010 2028

axcite@axcite.dk · www.axcite.dk  
Kokbjerg 29B · 6000 Kolding
Bredskifte Allé 11· 8210 Aarhus V

Tilmelding til seminar

www.bredana.dk/scm2019

Du er meget velkommen til at ringe til  
partner og vice president Carsten Slot på  
87 34 68 21, hvis du har spørgsmål til  
program og tilmelding.

Hvem henvender  
seminaret sig til? 
 
Seminaret henvender sig til beslutningstagere inden 
for logistik, produktion, IT og økonomi i virksomheder 
med fokus på Supply Chain Management. Det er både 
relevant for virksomheder, som allerede er i gang med 
Dynamics 365, og for virksomheder, der overvejer et nyt 
ERP-system. 

Hvem er vi?
 
Bredana Axcite er blandt landets førende eksperter 
i Microsofts ERP-løsninger og har specialiseret sig 
i Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply 
Chain Management. Til store virksomheder inden 
for produktion, handel og distribution har vi udviklet 
modulpakken Axcite Logistic, som optimerer 
værdikæden hele vejen rundt. 

Sammen med Bredana Solutions er vi en del af 
Bredana Gruppen, som har leveret IT-løsninger til 
danske virksomheder i 30 år. Bredana Solutions er 
specialiseret i Dynamics Business Central (tidligere 
Dynamics NAV), Dynamics 365 for Sales og Dynamics 
365 for Field Service. 

Læs mere på www.bredana.dk


