
CHECKLIST

De 6 voordelen van een 
goede Dynamics 365-partner
Deze checklist helpt u om met een gespecialiseerde 
partner nog meer uit Dynamics 365 te halen
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Dynamics 365 is een belangrijk onderdeel van het IT-landschap van menig bedrijf. Het 
is een zakelijk applicatieplatform van Microsoft en bestaat uit bedrijfssoftware in de 
vorm van een verzameling cloudapplicaties. Dynamics 365 is een totaaloplossing die 
prima integreert met andere producten van Microsoft en veel systemen (ERP’s, CRM-
systemen) en applicaties van derde partijen.

Om de installatie van uw bedrijfssoftware uit te voeren, is het vaak handig om een   
leverancier of Dynamics 365-partner te hebben die de ervaring en kennis bezit die 
nodig is om het proces efficiënt te begeleiden. Ontdek met de onderstaande checklist 
waar u op moet letten bij het kiezen van een goede partner.

1. Een oplossing die bij uw type 
organisatie past
Elke organisatie is uniek. Het is 
daarom belangrijk dat software voor 
bedrijfsbeheer goed is afgestemd op uw 
processen en overige IT-toepassingen. 
Een goede consultant of externe IT-partij 
gaat met u om de tafel zitten om alle 
behoeften en wensen helder te krijgen. 
Vervolgens helpt de partner u actief bij 
het selecteren, aanpassen en integreren. 

Naast het optimaal configureren en 
inrichten van Dynamics 365, krijgt u ook 
advies over apps die branchespecifieke 
functionaliteit toevoegen aan de 
bestaande mogelijkheden van het 
zakelijke platform van Microsoft. Het 
resultaat? Maatwerk dat beantwoordt aan 
al uw verwachtingen en technologische 
behoeften.

2. Direct ondersteuning krijgen
In een ideale wereld functioneert 
technologie altijd perfect. De realiteit is 
helaas vaak wat weerbarstiger. Bovendien 
evolueert IT-technologie voortdurend en 
worden netwerken steeds complexer. Het 
werk van een goede IT-partner kenmerkt 
zich door continue service en support. 

Ontstaan er nieuwe digitale behoeften? 
Of zijn er problemen met Dynamics 365 
die onmiddellijke aandacht vereisen? 

Dan staat een goede 365-expert 
voor u klaar met de best denkbare 
support. U profiteert van doorlopende 
ondersteuning, adviesdiensten en 
aanbevelingen voor optimalisatie van 
vertrouwde adviseurs die u bij elke stap 
begeleiden.

3. De benodigde opleiding en 
training voor installatie en beheer
Optimaal gebruikmaken van Dynamics 
365 gaat niet zonder een goed 
adoptietraject. Medewerkers moeten 
de ins en outs van het platform kennen 
om er het maximale uit te halen. Een 
goede partner weet dit en besteedt 
veel aandacht aan kennisoverdracht. 
Denk bijvoorbeeld aan workshops en 
instructievideo’s die uw medewerkers op 
een leuke en effectieve manier kennis 
laten maken met alle facetten van 
Dynamics 365.

Elke organisatie is uniek. Het is 
daarom belangrijk dat software 
voor bedrijfsbeheer goed is 
afgestemd op uw processen en 
overige IT-toepassingen. 
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4. Voor elke situatie de juiste 
oplossing
Een goede partner is meer dan een puur 
zakelijke dienstverlener die alleen doet 
wat hij contractueel verplicht is. Het is 
ook een bondgenoot die zich inzet voor 
de continuïteit en winstgevendheid van 
uw bedrijf. De juiste partner beschikt over 
de kennis, connecties en het inzicht om 
het Dynamics-ecosysteem af te stemmen 
op uw specifieke business. Bovendien 
zoekt hij actief naar creatieve oplossingen 
voor elk probleem dat zich in de digitale 
praktijk kan voordoen. 

5. Een goede omgang met 
technische veranderingen
Het digitale transformatieproces voltrekt 
zich in een alsmaar hoger tempo. Het 
volstaat niet meer om elke paar jaar 
software, applicaties of hardware te 
vervangen. Een modern IT-landschap 
stelt u in staat om van de ene op de 
andere dag in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Een goede partner 
is altijd op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen binnen de dynamische 
wereld van bedrijfsapplicaties en 
vooruitstrevende software. Het 
resultaat: gericht advies dat de digitale 
transformatie van uw organisatie versnelt.

6. Een duurzame relatie
Gaat u Dynamics 365 zo inrichten 
en gebruiken dat het systeem de 
ruggengraat van uw organisatie wordt? 
Dan is het belangrijk om een partner te 
kiezen die gaat voor een langdurige en 
duurzame relatie. Er zijn verschillende 
manieren om erachter te komen of een 
partij voldoet aan de voorwaarden voor 
zo’n samenwerking.

 ■ Ga na welke ervaring en 
branchekennis de beoogde partner 
heeft. Welke projecten heeft hij in het 
verleden al uitgevoerd?

 ■ Wat zeggen anderen? Er zijn online 
vaak onafhankelijke reviews te 
vinden die een goed beeld schetsen 
van de aanpak en het karakter van 
de Dynamics 365-partners die u 
overweegt.

 ■ Vraag een verkennend gesprek aan. 
Zo komt u erachter of potentiële 
partners de juiste vragen stellen en 
oog hebben voor uw wensen en 
behoeften.   

Meer informatie
Bent u op zoek naar de ideale Dynamics 365-oplossing? En heeft u behoefte aan een 
partij die u koppelt aan de juiste partner voor het succesvol implementeren van de 
beste software voor bedrijfsbeheer? Dan bent u bij Dynamics365Providers aan het 
juiste adres. Meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op door het 
contactformulier op onze website in te vullen.

VIND DE IDEALE DYNAMICS 365-PARTNER
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