Tre tips för One Version
Microsoft Dynamics 365
Sen 2019 levereras Dynamics 365 som ”One Version”. Det innebär
att uppdateringar sker löpande under året och du slipper stora,
dyra uppgraderingsprojekt. Men det behövs en plan så att du kan
fokusera på att maximera affärsnyttan istället! Här delar vi med
oss av några tips.

1.

Kartlägg hur uppdateringen påverkar ditt system

För att funktioner och features ska fungera som ni vill så är det
viktigt att veta hur uppdateringen påverkar era systemanpassningar och integrationer. Annars riskerar ni att förlora
funktionalitet.
Det krävs kompetens och erfarenhet kring era specifika behov för
att bedöma påverkan på just era system. För att dra nytta av
systemets fulla potential behöver ni därför göra en tydlig
kartläggning av varje uppdatering.
2.

Hitta din egen One Version-strategi

Microsoft släpper åtta uppdateringar per år. Det går att pausa tre av
dem men sen tvingas ni in i en uppdatering, oavsett ni vill eller inte.
Då behövs en realistisk tidplan med mariginaler för att pausa om det
skulle uppstå problem med någon process eller funktion.
Det finns en best practice som Microsoft rekommenderar. Men den
kanske inte är bäst för er? Här behöver ni göra ett val: best practice
eller gå er egen väg?
3.

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 dynamicsSE@fujitsu.com.

Gör Regressionstester

I värsta fall fungerar inte affärskritiska processer som de ska efter en
uppdatering. Det kan till exempel leda till stillestånd i produktionen
eller att säljare inte kommer åt säljstödsystemet. Därför behövs
kontinuerliga tester. Det kan handla om end to end-scenarier som
till exempel order to cash eller andra affärskritiska flöden.

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

Det underlättar om man automatiserar testerna. Med One Version
förbättras systemet löpande och det är viktigt att få ett kvitto på att
allt fungerar som det ska innan det produktionssätts.
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