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1. Se till att du och leverantören har samma vision 

och ?leverantör / partner?  

Se till att du och leverantören är på samma spår redan från början! 

Det innebär minskade risker och enklare hantering när ni väl 

kommer igång. 

Ta er tid att diskutera tidigare erfarenheter, era kunskaper och 

framför allt; vad är era mål med implementationen. När det är 

klargjort har ni en bra och gemensam grund för en trygg och 

professionell implementation som verkligen skapar värde för er 

verksamhet. Riskerna minimeras från början. 

 

2. Samla rätt resurser från start 

För att slippa tidskrävande och dyra korrigeringar under projektets 

gång och sent i slutskedet så behöver du ha med dig representanter 

från olika funktioner redan från start – från nyckelanvändare på 

ekonomiavdelning och lager till produktions- och säljavdelningar.  

Med rätt personer på rätt plats redan från start kan vi hålla 

tidplanen 

3. Involvera slutanvändaren tidigt 

Funktionalitet och en god användarupplevelse är grundläggande för 

att ni ska få önskad effekt. Med tidig förståelse för systemet ökar 

möjligheten att få en riktigt bra lösning på plats. När slutanvän-

daren får börja arbeta i systemet tidigt i processen så läggs grunden 

för delaktighet och kompetens redan från start. 

Genom att utse områdesansvariga inom utvalda områden så som till 

exempel ekonomi, lager och produktion så säkerställer vi att deras 

önskemål uppfylls och att alla är redo när det är dags för skarp 

lansering. 

 

 

Börja med en övergripande förstudie!  

Få en översyn av er nuvarande installation och processer. 

Tillsammans med er gör vi djupare analyser och i slutet av 

förstudien presenterar vi åtgärdsförslag och nästa steg.  

Kontakta oss i det svenska Dynamicsteamet på dynamics-

SE@fujitsu.com. 

 

Mer om Fujitsu och Dynamics 365 

• Fujitsu globalt: http://www.fujitsu.com/global/ 

• Fujitsu Sverige: http://www.fujitsu.com/se/ 

• Mer om: Fujitsu och Dynamics 365  

Tre tips för en lyckad implementation   
Microsoft Dynamics 365 

 

Har ni bestämt er för Dynamics 365? Är det dags för 
uppgradering till nästa version? För att maximera affärsnyttan av 
systemet behöver implementationen genomföras kompetent och 
med sikte på framtiden. Här delar vi med oss av några tips på 
vägen. 
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