
Vi sikrer, at du - vores kunde - får det, du virkelig 
har brug for. Ikke kun det, du tror, du vil have. 

Du er kunden og vi er eksperterne. Derfor er det 

vores opgave at vise, hvordan de mange forretnings- 

mæssige muligheder i Microsoft Dynamics NAV 

og 365 opfylder jeres behov. Både dem, I kender i 

forvejen – og dem, vi sammen afdækker i den helt 

gennemsigtige proces.

Skal du vokse? Skal du konvertere – til ny version 

eller nyt system? Vi er klar til at hjælpe.

Vores projekttilgang er dynamisk og agil, og vi udformer 

- i et tæt samarbejde med jer - de overordnede krav 

til den rigtige, den skarpe og den kloge økonomi-

styringsløsning. Undervejs får du endnu mere viden 

om forretning og løsning – og en hurtig ROI på din 

investering.

Vores mål med din økonomistyringsløsning? 

At tilføre din virksomhed 
mest mulig vækst 
– i værdi og i viden 



Træf kloge beslutninger på 
rette tidspunkt. Og få vækst, 
forandring og succes Med 
Microsoft Dynamics NAV 
eller 365 

Når du styrer økonomien og din virksomhed med Microsoft 
Dynamics NAV eller 365, bygger du op til fremtiden. ADDvision 
har indsigten og erfaringen, der hjælper dig. Vi forstår også dine 
økonomiske og forretningsmæssige problemstillinger, og er 
en effektiv sparringspartner for din virksomhed, når det gælder 
økonomi- og virksomhedsstyring.

Du tager stilling til din virksomheds fremtid, når du investerer i et 
økonomi- og virksomhedssystem. Systemet skal nemlig hjælpe 
dig og virksomheden til at træffe kloge beslutninger på det 
rigtige tidspunkt. Effektivisere virksomhedens arbejdsgange og 
forøge produktiviteten. Give information og overblik og hjælpe 
jer til vækst og omstilling. Systemet er en livsvigtig parameter i 
den stadigt mere konkurrencebetonede verden - og en nødven-
dighed for at optimere virksomhedens effektivitet og lønsomhed 
i forhold til konkurrenterne.



Dit økonomistyringssystem fra 
ADDvision: En stærk kombination af 
fleksibel teknologi, forretnings- 
indsigt og integrerede løsninger  
 
• Det er gennemprøvet – alt virker. I får en løsning, der er   
 baseret på Danmarks mest solgte økonomistyringssystemer   
 gennem tiden

• Arbejd strømlinet i teamet - del viden og jeres data nemt via   
 Microsoft Office 365

• Hav altid overblikket – med egne standardanalyser og 
 rapporter i Microsoft Power BI

• Optimer løbende – få jeres arbejdsprocesser automatiseret   
 med workflows

• Spar både tid og plads – med fx indscanning og godkendelse  
 af alle bilag

• Professionelt styr på hele salgsprocessen – med integration til  
 Dynamics 365 (CRM)

• Få opfyldt alle jeres krav om særlig funktionalitet til jeres   
 branche eller jeres opgaver  –  med vores lange række af   
 testede tillægsløsninger

Det betyder, at I bliver endnu skarpere og mere effektive på alle 
virksomhedens opgaver:
 

• Bogføring og økonomistyring 

• Handel, salg og marketing 

• Produktion og produktionsstyring 

• Lagerstyring, logistik / Supply Chain Management 

• Kundeservice

• Administration og HRM

• Projektstyring 

• Processer og workflow

• Ressourcestyring

• Intercompany

• Prognoser

Og Microsoft Dynamics NAV og 365 er 
endda utroligt brugervenlige

Helt enkle at sætte sig ind i - alle kan gå direkte i gang.

De fungerer, som I fungerer: rolletilpassede, så dine med
arbejdere får netop den indsigt, de har brug for til at løse 
dagens opgaver og planlægge morgendagen. 

På dine betingelser: Dit team kan arbejde, når og hvor det 
er bedst – på kontoret, hjemme eller på farten. 

Vi kender Microsoft Dynamics NAV og 
365 bedre end nogen andre i Danmark

Brug os til din økonomistyringsløsning. For hos ADDvision har 
vi arbejdet med Microsoft Dynamics-produkterne i over 25 år, 
og flere af vores medarbejdere har en baggrund i det tidligere 
Damgaard/Navision udviklingsteam. 

Vi har erfaring, Vi har viden.  
Vi er eksperter
 
Og vi kan håndtere alle opgaver omkring definering, implemente- 
ring, tilpasning og vedligeholdelse. Det gælder også fejlrettelser, 
optimering af eksisterende løsninger og udvikling af specialmoduler.



Når du samarbejder med ADDvision

Tid. Tillid. Ekspertise. Det er det, vi gerne vil give vores kunder. 
Friheden og mulighederne ved mere tid. 

Tilliden til, at løsningerne fungerer optimalt – at du kan regne 
med os og få fat i os, når du har brug for det. 

Og ekspertise. Vi kan ikke alt – men vi er vaskeægte eksperter 
i vores forretningsområder.

I et samarbejde med os møder du mennesker, der er i spidsen 
på de teknologiske områder, og som samtidigt hylder nogle lidt 
gammeldags dyder. Ansvar, punktlighed og service er grundpill-
erne i vores virksomhed og i vores forhold til kunderne. Fokus, 
engagement og respekt præger vores daglige samarbejde med 
dig, kunden. Vi har arbejdet med IT hele vores karriere og er 
ærekære og stolte af det. Ikke blot på egne vegne, men også 
på vores kunders.

ADDvision a/s
Kantatevej 26B
DK-2730 Herlev

Tlf.: +45 44 53 03 33
info@addvision.dk 
addvision.dk

Købe eller leje? Cloud, hostet – 
eller på egne servere?
Det er både gratis og uforplig-
tende at få råd af os. 
 

Hvad er bedst til din virksomhed – 
købe eller leje? Lad os rådgive dig. 
Vi er nemlig også meget skarpe 
på alt, der vedrører hosting, cloud, 
infrastruktur og fintuning af dit 
system. Som fx hvilken kapacitet, 
du har brug for. Om cloud eller in-
house passer bedst til jer. Hvordan 
løsningen integreres smukt og 
effektivt. Og en lang række andre 
ting.  

“

http://www.addvision.dk

