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"Vi står på randen av en teknisk revolution som 
fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar 
och relaterar till varandra.

På sin skala, med sin omfattning och komplexitet 
kommer förändringen att vara något mänskligheten 
aldrig tidigare har upplevt”

Klaus Schwab
Founder & Executive Chairman 

World Economic Forum



Den 4:e industriella revolutionen



När data kommer samman uppstår nya
möjligheter



TILLSAMMANS SKAPAR VI NYA MÖJLIGHETER 
GENOM DIGITALISERING

MICROSOFT ÄR FÖRSTA VALET NÄR KUND VÄLJER 
DIGITALISERINGSPLATTFORM



TILLSAMMANS SKAPAR VI NYA MÖJLIGHETER 
GENOM DIGITALISERING



Kundengagemang

Produktivitet

Snabbrörlighet I affären



Trender

Av global 500 kommer
att tillsätta digitala
transformations / 

innovations team **

70%

40%1T

100m

* IDC 2017 predictions
** Gartner 2017 predictions





SÄKERHET OCH 
MOLNTJÄNSTER

DIGITALISERING 
FÖR ALLA



Kraven för verkställande 
direktörers navigationsförmåga 
stiger
• Ökat fokus på leverans av tjänster, 

effektivitetsmätningar och 
referensvärden/benchmarks

• Data ger djupare insikter i kostnadsstrukturer 
• Förändringsarbete ställer högre krav på 

ledningen

Effektivisering
• Innovation kräver snabba tester innan 

genomförande
• Bättre servicekvalitet – med acceptans för fel
• Stordriftsfördelar

Data är en katalysator för att 
effektivisera och utveckla  
• Genomförd leverans och kundnöjdhet skall 

kunna dokumenteras i realtid
• Utmaning pga. bristande kompetens
• Finns sällan en digital plattform för att kunna 

bearbeta rätt data 
• Behov av smidigare lösningar för 

integritetsfrågor

Kunder, medborgare och  
verksamheter i fokus
• Engagemang skapar innovation 
• Ökat fokus på tjänsteåtagande
• Effektivitet och kundnöjdhet diskuteras samtidigt

Disruption är inte bara ett 
fenomen i den privata sektorn
• Den utmanar sättet att tänka på även inom 

offentliga tjänster och offentliga regler/lagar
• En konstant press på effektivisering skapar ökade 

kostnader för IT

Modern  teknik ger nya 
möjligheter
• Verksamheten ställer högre krav på IT-

organisationen
• Standardiseringen vinner mark och  stödjer en 

stor del av kraven



*Brought to you by Adobe Marketing Cloud



The Power of Microsoft Cloud

MANUFACTURING

Industri

RETAIL SERVICE
INDUSTRIES 

PUBLIC SECTOR DISTRIBUTION

Investeringsområden



Kraften I molnet

“I’m convinced that with the Microsoft solutions we 
brought in, we are able to much better compete.”

Paul Ossewold, VP of Digital Operations, Priva

Förutsägbara, repetetiva
implementationer
snabba och repetetiva implementationer, uppdateringar eller
uppgraderingar genom Microsoft Dynamics Lifecycle Services 
(LCS). 

Kontinuitet I verksamheten
Integrerade applikationer som säkerställer att verksamheten är
igång med hög tillgänglighet och backup.

Global närvaro
väx er verksamhet lokalt eller expandera till andra länder med 
enkelhet



• Scheduling Hierarchical Grid
• Mobile: Timesheets, Approvals
• MSProject Client Integration
• PowerBI Content Packs
• Expense: Split charges across LEs

Er Data?



Mobilt interface

Uppgiftsbaserade mobile appar

Skapa nya affärsmodeller
“Our focus in moving to the cloud was to allow our 
team to access our data anywhere. [It] is 
revolutionizing our relationship with our customers 
and it’s empowering us with information on hand to 
answer questions anytime, anywhere.” 
Ben Hagler, VP of Engineering and Operations, Hagler





Retail Manufacturing Public Sector Distribution Service industries

JSB Plast

COPENHAGEN
MERCHANTS

https://www.icon-art.com/
http://www.enginegroup.com/
http://www.umbragroup.it/en/
https://travelalberta.com/
http://www.haglersystems.com/
http://www.innofactor.com/
https://www.tgifridays.co.uk/
http://www.skeidar.no/
http://keypathedu.com/
http://www.husqvarna.com/us/
https://www.cittadesign.com/
http://www.peet.com.au/
http://www.saglobal.com/
http://www.tradeglobal.com/
https://www.profiloptik.dk/
http://www.alphanr.com/Pages/Default.aspx
http://www.vitaminworld.com/on/demandware.store/Sites-vitaminworld_us-Site?scid=25842
https://www.nagra.com/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.innovation-group.com/uk/about-us/
http://fleetcor.com/
http://www.mol.co.jp/en/index.html
http://ez.no/
http://www.mcicontainers.com/Pages/default.aspx
http://igmresins.com/
http://encory.com/
http://www.fuer-sie-eg.de/home
http://www.sevenseasgroup.com/about-us
http://www.nordicsemi.com/
https://www.haldex.com/en/North-America/
http://mansfield.energy/
https://www.hso.com/us/
https://www.matildajaneclothing.com/
https://www.formula1.com/
https://www.egger.com/EX_en/index.htm
https://www.carglass.nl/
https://www.shopdirect.com/
http://www.nhsprofessionals.nhs.uk/Pages/home.aspx
http://www.nandos.com/
https://www.3f.dk/english
http://www.ceramicspeed.com/
http://www.rslqld.org/
http://www.swellbottle.com/
http://www.djj.com/
http://www.deanfoods.com/
http://www.accuweather.com/
https://libbey.com/
http://www.privagroup.com/en/
https://www.profileplan.net/
http://www.medicanainternational.com/
http://www.palmia.fi/fi
http://www.lederergroup.com.au/
http://www.jmt.com/
http://www.m-kopa.com/






DYNAMICS NAV     DYNAMICS 365 
FIN.

Today U.S, Canada & U.K, Sweden 
2018



”Undvik att drömma små 
drömmar. De begränsar din 
förmåga att nå stora resultat.”

Victor Hugo (fransk poet)



• Affärssystem levereras som en 
SAAS tjänst – 100%

• Fler uppkopplade medarbetare via 
enheter som smarta glasögon, 
klockor, etc. – 91,2%

• 30 % av företagets 
ekonomiprocesser sköts av 
Artificiell Intelligens – 75,4 %

• Första statliga skatt betalas via 
blockchain 73 1 %
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• Ljud
• Röst
• Klocka
• Sensorer
• Mobiltelefonen
• Glasögon
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