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Kom godt fra start med din nye Dynamics 365 Business Central løsning. Få hjælp til at få den rigtige 

opstartstræning, så du får sikkerhed, tryghed og læring i at arbejde i løsningen. Du får tildelt en personlig 

træningskoordinator, der sørger for at få strikket den rigtige træningsplan sammen til både dig og 

virksomhedens øvrige medarbejdere. 

Når man skifter til en ny IT-løsning er det vigtigt at komme godt og rigtigt i gang fra starten, så man 

minimerer frustrationer og usikkerhed blandt virksomhedens medarbejdere. En positiv start smitter positivt 

af på den videre oplevelse. Den rigtige viden giver tilfredse medarbejdere og optimerer samtidigt 

medarbejdernes brug af IT-løsningen. 

Med Træningsplanen sikrer du, at din virksomheds medarbejdere bliver trygge og godt klædt på til at arbejde 

i jeres nye Dynamics 365 Business Central løsning. 

1. Får en personlig træningskoordinator til at strikke den rigtige træningsplan sammen

2. Får hjælp til hvordan medarbejderne kommer godt i gang - og hvor du/I skal starte

3. Får hjælp til hvilken træning der er mest relevant for den enkelte medarbejder

4. Minimerer usikkerheden og utrygheden i hele virksomheden i at starte op i ny IT-løsning

5. Sikrer at medarbejderne får den rette viden og bliver trygge i løsningen – giver tilfredse medarbejdere

5 stærke fordele:

Få hjælp til at få den rigtige opstartstræning til Dynamics 365 
Business Central

• Personlig træningskoordinator
• 3 måneders træningsplan
• Overblik over træningsbehov og -omkostninger



Pris
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Dét får du…
Den personlige træningskoordinator strikker en tre måneders træningsplan sammen til alle 
virksomhedens medarbejdere ud fra anbefalet træning, der matcher virksomhedens behov, 
samt forslag til evt. ekstra træningsmuligheder efter behov. 

Læs mere om og bestil Træningsplan på https://erpsupporten.dk/traningsplan/

Vil du vide mere?

*Køb af Træningsplan kræver, at man har en Serviceplan 365, som koster 99,-/md. pr. virksomhed og fra kr. 20,-/mdr. pr. bruger. Læs mere om Serviceplan 
365 her. Alle priser er i danske kroner ex. moms.. 

KR. 3.000 KR. + 100,-

pr. bruger

Træningsplanen koster kr. 3.000 plus kr. 100 pr. bruger i Dynamics 365 Business Central.*  

https://erpsupporten.dk/serviceplan-premium/
https://erpsupporten.dk/serviceplan-365/

