
Van Dynamics CRM on-premise naar Dynamics 365. 
Waarom overstappen naar online? 

WAAROM DE CLOUD?

Een van de grote veranderingen in het IT-landschap is dat 
steeds meer toepassingen worden aangeboden “as a service” 
en in de cloud draaien in plaats van op uw eigen servers. Ook 
businesstoepassingen zoals CRM, ERP en boekhoudpakketten.

Enkele vragen die u zich kunt stellen om na te gaan of een 
cloudtoepassing ook voor uw bedrijf een meerwaarde is:

• Is de licentie van uw huidige CRM-toepassing verlopen of 
aan een upgrade toe?

• Heeft u in het verleden licenties aangekocht die nu niet 
meer gebruikt worden?

• Heeft u nood aan nieuwe applicaties die de digitale trans-
formatie van uw bedrijf ondersteunen?

• Wilt u de silo’s in uw bedrijf en verscheidenheid aan appli-
caties vervangen door een schaalbare oplossing op maat 
die alle functionaliteiten integreert?

Microsoft Dynamics 365 komt tegemoet aan deze en nog meer 
vragen die rijzen binnen uw onderneming.

WAAROM DYNAMICS 365?

• Dynamics 365 combineert verschillende toepassingen zo-
als CRM en ERP in één platform: niet alleen Sales, Service 
en Marketing dus, maar ook Finance & Operations, Talent 
management, Project Service Automation, Customer In-
sights, Field Services, …

• Koppeling met Office 365, LinkedIn, Azure, …

• Dankzij Microsofts open ecosysteem vangt u alle verschil-
lende businessnoden op binnen hetzelfde platform. U ver-
enigt zowel applicaties van Microsoft als applicaties ontwik-
keld door derden zodat het platform voldoet aan de unieke 
behoefte van uw bedrijf.

• U hoeft zelf geen servers meer te beheren en onderhouden.

• Geen downtime van de applicatie voor onderhoud.

• U werkt altijd met de laatste nieuwe versie.  Nieuwe fea-
tures worden vaak enkel voor de online versie gereleased 
waardoor u er als gebruiker van de on-premise versie niet 
van kunt genieten.

• U betaalt enkel wat u verbruikt. Dat is flexibeler en budget-
vriendelijker.

Bovendien is Dynamics 365 een hybride omgeving zodat u 
stapsgewijs kunt overschakelen naar de cloud op het tempo van 
uw bedrijf.

a Gfi Group company MICROSOFT DYNAMICS 365 
MIGRATIE

De snelle technologische evoluties en digitale transformatie zijn niet meer te stoppen. Ook uw bedrijf gaat vandaag ongetwijfeld door een 
veranderingsproces, waarbij cloudtoepassingen meer en meer de norm worden.  

Als u momenteel nog Microsoft Dynamics CRM on-premise gebruikt en zich daarbij afvraagt of een migratie naar Dynamics 365 (online) 
voor uw bedrijf nodig of nuttig is, vindt u hier alvast meer informatie om u op weg te helpen.
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TEL +32 2 801 55 55
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WWW.REALDOLMEN.COM

MICROSOFT DYNAMICS 365 IS NOG VEEL MEER DAN ERP, 
CRM, HR, …

Dynamics 365 is een business platform dat organisaties onder-
steunt bij de digitale transformatie. Daarom voegt ze standaard 
enkele applicaties toe die u hierbij kunnen helpen:

• Portals: Hiermee bouwt u een digitaal platform om samen 
te werken met klanten, medewerkers of leveranciers. Denk 
aan een selfservice portaal, een eventpagina, een discus-
sieforum, ...

• Social Engagement: Volg op wat er over uw organisatie op 
Twitter, Facebook, LinkedIn, … verteld wordt en onderneem 
actie.

• Gamification: Voeg een spelelement toe om processen sa-
men op te volgen.

• Voice of the customer: Hiermee kunt u eenvoudig bevra-
gingen doen.

• …

MEER WETEN? 

Wilt u weten of Dynamics 365 geschikt is voor uw 
bedrijf? Zoekt u advies over de migratie van uw on-
premise Dynamics CRM-omgeving naar de cloud? 

Neem contact met ons op voor meer info: 
info@realdolmen.com
+32 2 801 55 55

Wat biedt Realdomen u?
• Een introgesprek met focus op uw individuele 

situatie als klant: wat wilt u behouden uit de hui-
dige omgeving, wat niet? Welke noden heeft u 
vandaag en in de toekomst? Is een volledige 
migratie naar de cloud nodig of zijn er voor uw 
bedrijf redenen om applicaties on premises te 
houden?

• Het resultaat van het introgesprek bepaalt of er 
een uitgebreidere analyse van uw omgeving 
nodig is.

• Op basis van het introgesprek of de uitgebreide 
analyse stellen we een migratietraject in pro-
jectmodus voor. We gaan stapsgewijs te werk 
zodat de nieuwe omgeving steeds wordt aange-
past aan uw werkelijke behoefte.


