
WHITEPAPER

Waarom overstappen van 
Navision naar Dynamics365 
Business Central
5 redenen om te migreren van Dynamics NAV naar 
Dynamics 365 Business Central

https://dynamics365providers.nl/?utm_source=whitepaper&utm_medium=direct&utm_campaign=waarom-overstappen-van-navision-naar-dynamics365-business-central


1

Situatieschets                    2
Businessprocessen optimaliseren: de 4 stappen      4
1. Breng alle businessactiviteiten in kaart        4
2. Vind de bottlenecks           4 
3. Stel verbeterteams samen en gebruik de juiste tools     5
4. Prioriteren en continu verbeteren         5
Hoe helpt Dynamics365Providers?         6
Meer weten?            6

Zoals verwacht heeft Microsoft besloten om een nieuw tijdperk in te luiden in de 
evolutie van bedrijfssoftware (ERP). Om dit te bereiken focust Microsoft zich op het 
reeds succesvolle Dynamics Navision (NAV). Gebruikt u op dit moment Navision? Dan 
is deze blog voor u zeker interessant. Navision wordt namelijk Dynamics 365 Business 
Central (BC)!

Dynamics 365 BC werd geboren op 31 maart 2019, toen Microsoft officieel zijn nieuwe 
tool lanceerde om het Dynamics 365-ecosysteem uit te breiden en te versterken. 
Dynamics 365 Business Central bevat bijna dezelfde functionaliteiten als die we 
kennen van Dynamics NAV of Navision. Daarom wordt Business Central door 
gebruikers ook wel ‘NAV in de cloud’ genoemd. Een nadeel is wel, als u nu met een 
verouderde versie van Dynamics NAV werkt, dat de ondersteuning vanuit Microsoft 
binnenkort stopt of al is stopgezet. Via deze link kunt u kijken of uw versie nog 
ondersteund wordt.

Het is van essentieel belang om nu al na te denken over de stap naar de opvolger van 
NAV, Dynamics 365 Business Central. In deze blog geven we u vijf redenen om over te 
stappen van Navision naar Dynamics 365 BC. 

De mogelijkheden van Business Central zijn uitgebreider dan die van NAV, de 
integratie met Office beter, het platform werkt via de browser en is uitstekend te 
koppelen met andere applicaties. Met Business Central bent en blijft u up to date.
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5 Redenen om te migreren van Dynamics 
NAV naar Dynamics 365 Business Central
Laten we eerlijk zijn. In feite is dit geen keuze, maar een noodzaak voor alle Microsoft 
Navision gebruikers. Er zijn echter wel veel voordelen van Dynamics 365 BC te 
benoemen. Laten we de belangrijkste voordelen eens op een rijtje zetten voor u. Zo 
kunt u de nieuwe Microsoft ERP wat beter leren kennen.

1. Uw bedrijf in de cloud

Een van de belangrijkste redenen 
voor Microsoft om Business Central 
te ontwikkelen is de evolutie naar 
clouddiensten of cloud hosting. Dynamics 
365 BC is zowel On premise te gebruiken 
als een SaaS-oplossing (Software as 
a Service) en dat is uniek. Een SaaS 
oplossing is volledige cloud-based. U 
werkt dus voortaan altijd met de laatste 
versie en betaalt alleen voor hetgeen je 
gebruik van maakt. Daarnaast heeft u de 
mogelijkheid om vanaf elk device, waar 
ook ter wereld, toegang te krijgen tot uw 
bedrijfsinformatie.

2. Totale integratie: alles in 
dezelfde software

Een groot voordeel van de overstap naar 
Business Central, is de integratie met 
alle geavanceerde tools en applicaties 
waarover Microsoft beschikt. Op deze 
manier heeft u toegang tot tools zoals 

Power BI, Power App en Microsoft 
Flow. Deze tools helpen u om (bedrijfs)
processen sneller, beter inzichtelijk en 
schaalbaar te maken. Een ander voordeel 
van de totale integratie is het online 
samenwerken en gegevens aanpassen 
en delen. Zo voorkom je schaduw-IT 
en losse lijstje. Iedereen geeft toegang 
tot dezelfde, up-to-date gegevens. Zo 
stimuleert u het slimmer en efficiënter 
(samen)werken.

3. Automatische updates

Doordat Business Central een SaaS-
applicatie is, worden de software-
updates (indien gewenst) automatisch 
doorgevoerd dankzij de cloud 
technologie. Zo kunt u de hoofdpijn (en 
de pocketboeken) die de opkomst van 
nieuwe versies met zich meebrengt 
voorgoed vergeten. Het is ook een 
belangrijke stap om het onderhoud van 
het platform te vergemakkelijken.
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De mogelijkheden om 
Dynamics 365 Business 
Central te personaliseren 
zijn onbegrensd.

5. Ongekende 
gebruiksvriendelijkheid, 
schaalbaarheid en maatwerk

De mogelijkheden om Dynamics 365 
Business Central te personaliseren 
zijn onbegrensd. Doordat de software 
werkt met machtigingen, kan elke 
gebruiker zijn interface aanpassen aan 
zijn eigen voorkeuren. Een voordelen 
hiervan is een grotere autonomie in 
het beheer en de configuratie van 
de verschillende instrumenten. Op 
dezelfde manier stelt deze nieuwe 
Microsoft ERP elk bedrijf in staat om de 
applicaties op te nemen in het systeem, 
wat bijdraagt aan winstgevendheid en 
gebruiksvriendelijkheid.

6. Nieuw licentiesysteem

U kunt u wellicht voorstellen dat de 
manier van licenseren ook verandert 
wanneer een on-premise applicatie zich 
verplaatst naar de cloud. De licenties voor 
Dynamics 365 Business Central zijn een 
stuk eenvoudiger te regelen en hebben 
een maandelijks opzegbaar karakter. 
Uiteindelijk betaalt u alleen voor het 
aantal gebruikers dat op dat moment 
toegang nodig heeft. Bij uitbreiding of 
inkrimping kunt u het aantal gebruikers 
eenvoudig verhogen of verlagen. 

Bij Dynamics NAV betaalde u vroeger 
een groot gedeelte vooraf en was op- en 
afschalen een stuk moeilijker.

Dynamics 365 BC gaat steeds vaker de 
voorkeur krijgen en dat komt ook door 
de interessante  prijsstelling. Tegen 
een relatief kleine investering kunt u al 
beginnen met ERP-software die makkelijk 
schaalbaar is en uw bedrijf helpt groeien.

Zet de eerste stap naar migratie en geniet 
van de vele voordelen van Dynamics 
365. Heeft u na het lezen van deze blog 
nog vragen of twijfels over Dynamics 365 
Business Central of NAV (Navison)? Wij 
denken graag met u mee en geven graag 
advies over wat de beste oplossing en de 
beste partner is voor uw bedrijf. Neem 
gerust contact met ons op en wij helpen 
u met het beantwoorden van uw vragen. 
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Hulp nodig met de eerste stap naar
migratie van Dynamics 365?
Zet de eerste stap naar migratie en geniet van de vele voordelen van Dynamics 365.
Heeft u na het lezen van deze whitepaper vragen over Dynamics 365
Business Central of NAV (Navison)? Wij denken met u mee en geven graag
advies over wat de beste oplossing en de beste partner is voor uw bedrijf. 

Neem gerust contact met ons op, wij helpen u met het beantwoorden van uw vragen.

Jeanine van Dijk
Microsoft Business Software Consultant
Bel: +31 6 12 67 32 66

Meer weten over Dynamics365Providers 
Nederland?
Dynamics365Providers Nederland zijn specialisten in het verbinden van bedrijven
die geïnteresseerd zijn in het implementeren van de Dynamics ERP oplossing met
de Dynamics 365 partner die het beste past bij de behoeften en het profiel van het
bedrijf.

CONTACT OPNEMEN IK WIL HULP MET 
EEN OVERSTAP
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