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Aanvullende functionaliteiten 
Business Central is een SaaS-oplossing, wat 
betekent dat u zelf bepaalt wat u nodig heeft. 
Hierdoor zit u niet onnodig vast aan dingen die u 
niet gebruikt. Partners en specialisten over de hele 
wereld ontwikkelen verschillende functionaliteiten 
die ze aanbieden in een extensie, die u kunt 
gebruiken in combinatie met de standaard 
Business Central-applicatie. Deze extensies zijn 
gemakkelijk te downloaden in de AppSource. In 
principe kunt u een app aanschaffen zonder eerst 
te overleggen met uw servicepartner, hoewel dit 
wel altijd aan te raden is. Bluace heeft alle nodige 
kennis van de apps en zorgt ervoor dat uw 
omgeving juist blijft werken.  

Microsoft Dynamics 365 Business Central 
Als ondernemer heeft u vast weleens gehoord van 
een ERP-systeem. Een ERP-systeem zoals Business 
Central ondersteunt al uw bedrijfsprocessen. 
Hierdoor gaan u en uw medewerkers efficiënter te 
werk en bent u in staat om betere beslissingen te 
nemen, waardoor uw organisatie verder kan 
groeien. 

Met Business Central vergroot u de zichtbaarheid 
van financiën, optimaliseert u uw 
toeleveringsketen, geeft u verkoop een impuls, 
verbetert u uw dienstverlening en houdt u 
projecten op schema en binnen het budget. 
Dankzij de online omgeving realiseert u overal 
dezelfde gebruikerservaring en neemt u zaken 
onderweg met u mee met een herkenbare, 
gebruikersvriendelijke en intuïtieve manier van 
werken op Windows-, Android- of iOS-apparaten 
voor mobiele toegang tot Business Central.

NAV 2018 vs. Business Central 
Business Central is de opvolger voor wat voorheen 
bekend stond als Dynamics NAV. Beide systemen 
vervullen over het algemeen dezelfde 
functionaliteiten. Het grote verschil is dat Business 
Central volledig cloud based is. Hierdoor wordt uw 
systeem constant voorzien van updates. Daarnaast 
is BC nu makkelijker te interpreteren voor kleine 
bedrijven. Dit komt voornamelijk door de lagere 
kosten en de eenvoudige manier dat Business 
Central kent om mee te groeien met uw bedrijf.

Wij zijn Bluace 
Bluace biedt totaaloplossingen om alle 
bedrijfsprocessen te administreren en te 
optimaliseren. “Software moet bedrijfsprocessen 
ondersteunen, niet meer en niet minder”, is wat 
onze consultants regelmatig roepen. Wij adviseren 
hoe software naadloos kan aansluiten op de 
huidige werkprocessen en denken graag mee om 
uw bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. 
Daarbij geloven wij dat het van belang is dat u zelf 
de regie houdt over uw software en de 
mogelijkheden leert kennen.  Heeft u vragen of wilt 
u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met 
ons op.  

Veilig in de cloud 
Business Central is beschikbaar als software in de 
cloud. U kunt overal en met elk apparaat via het 
internet uw software raadplegen. Een software in 
de cloud is een simpele oplossing om verplichte 
updates uit de weg te gaan. Business Central 
ontvangt automatisch updates op basis van de 
laatste technieken, standaarden en wetgeving. 
Daarnaast heeft u 98% minder ongeplande 
downtime door het gebruik van de cloud.

Bereid functies gemakkelijk uit 
Een van de belangrijke voordelen van Business 
Central is dat het systeem is uit te breiden naar uw 
wensen. Heeft u een bepaalde aanvullende functie 
nodig? U download eenvoudig een app via de 
AppSource. Daarnaast voegt u in het nieuwe 
systeem gemakkelijk gebruikers toe, zodat u alleen 
betaalt voor medewerkers die Business Central 
daadwerkelijk gebruiken.

40% verbetering in financiën

1.562.000 wereldwijde gebruikers    

Voordelen van Dynamics 365 Business Central 
Business Central is wereldwijd al door veel kleine 
en middelgrote organisaties omarmd. 
Onderstaand leest u de belangrijkste voordelen die 
BC met zich meebrengt. 

Ga efficiënter te werk 
Business Central is de ERP oplossing die ervoor 
zorgt dat verschillende applicaties die uw bedrijf 
gebruikt, effectief met elkaar gekoppeld worden. 
De software zorgt voor een nauwkeurige werking, 
die een totaaloverzicht van 360 graden geeft van al 
uw ingewikkelde details. Zo kan u beter en sneller 
beslissingen nemen.


