IS JOUW BOUWBEDRIJF
JE BOEKHOUDSOFTWARE ONTGROEID?
Tekenen die erop wijzen dat jouw bedrijf klaar is
voor een totaaloplossing voor bedrijfsvoering

Afzonderlijke
systemen en
gescheiden
informatiestromen

Ingewikkelde
rapportage die te
weinig nuttige
informatie oplevert

Boekhouding
gebeurt in Excel,
niet in je
financiële systeem

Handmatige
processen leiden
tot dubbele en
foutieve invoer

Gebrek aan
workflows en audit
trails brengt je
bedrijf in gevaar

Met Microsoft Dynamics 365 Business Central beheer je vanaf de
eerste dag makkelijker en sneller je financiële gegevens, verkoop,
dienstverlening en bedrijfsactiviteiten.

Start en groei
probleemloos

Neem beter
geïnformeerd
beslissingen

Verbind alle delen
van je bedrijf
met elkaar

Verbind je bedrijf en je mensen als nooit tevoren

Van offerte tot betaling hoef je nooit je postvak IN te verlaten.
Exporteer gegevens naar Excel en maak documenten
rechtstreeks in Word

Krijg een compleet beeld van je bedrijf en neem
geïnformeerde beslissingen op basis van krachtige
rapportages en aangepaste dashboards

Overal dezelfde consistente en veilige gebruikerservaring:
op je pc, laptop, tablet en telefoon

Automatiseer en beveilig je bedrijfsprocessen
met makkelijk aan te maken workflows en
audit trails

Klaar om te groeien met een schaalbare oplossing in de
cloud, die je in een handomdraai kunt instellen,
gebruiken en uitbreiden.

Zet de kracht van Dynamics 365 Business Central
en de Microsoft-cloud in voor jouw bedrijf
in de bouw

78%

93%
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84%

van de groeiende
bedrijven gebruikt
mobiele apparaten voor
toegang tot
werkgerelateerde
informatie buiten het
kantoor of weg van de
computer
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is productiever buiten
het kantoor dankzij
cloudtechnologie

van de groeiende bedrijven
vindt dat mobiele
technologie een positieve
invloed heeft gehad op de
productiviteit

Over Herke ICT Group
Vanuit onze expertise in de bouw én in ICT ontwikkelt Herke ICT Group continu innovatieve bouwoplossingen die aansluiten bij jullie
werkwijze. Dat doen wij niet alleen, dat doen wij in samenspraak met experts: jullie.
Herke BouwVision is een innovatief Cloud-platform gebaseerd op Microsoft Dynamics 365. Zo zijn niet alleen alle processen digitaal en
te delen met alle ketenpartners, maar ook optimaal geïntegreerd met Office 365.
Ook apps en portals zijn onderdeel van deze oplossing ontwikkeld voor (gespecialiseerde) bedrijven in de bouw.
Wij maken IT eenvoudig, snel en beheersbaar.

Meer weten? We helpen je graag
verder met slimme IT oplossingen:
+ 72 727 11 00
info@bouwvision.nl
www.bouwvision.nl
BRONNEN:
IDC: Successful Cloud Partners. Higher, Faster, Stronger

