
Live med D365 – Hva nå..?



Hvem er jeg?



Kunder og prosjektet jeg har vært del av
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Det er en lang vei fra prosjektleveranser til gevinstrealisering
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Den følelsesmessige reisen – Valgetskval



Klar, Ferdig ….



GÅ!!





Hvorfor har vi ikke tenkt på dette før ???



På tide å bli ordentlig
“møkkete på
hendene”, samarbeide
og ro dette i land!



Bare opp den siste kneika… 
og så er vi Live !! :-D



Så… Full fart inn til Service og support



“La oss se hvor dette bærer…” endelig litt pusterom!



Hva ligger forran oss?



Partner “pakker” og trekker 
seg tilbake, nå er det deres
ansvar for å sette kursen
videre fremover…



Verktøyet og byggeklossene har dere – men 
hva og hvem er der for å støtte dere videre?



«Nøkkelen» er deres 
– hva gjør dere når 
dere har «Flyttet 
inn»?

• Uansett hus så behøves det 
vedlikehold

• Skal det bare “funke”?

• Se hva som skjer – og bli “bak I 
feltet”

• ELLER

• Ta førersetet og bestemme
egen destinasjon?

• Uansett – dette TAR AV.. 
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Så - hvordan ser det ut der fremme?



Hvem er gode til hva?



Hva med å forankre et team 
for innovasjon? 



Hvilket tempo skal det legges opp til?
Og, hvem bestemmer spillereglene?
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Fortsett med training og utforskning☺

Bli med på DynUG Skills Challenge

Microsoft Events Catalog

https://www.dynug.no/2022/11/08/bli-med-pa-dynug-skills-challenge/
https://events.microsoft.com/en-us/mvtd-dynamics365?language=English&clientTimeZone=1&startTime=08:00&endTime=17:00


Mine beste tips og råd på veien….

Det blir hva du gjør det til!

Ta frem “Nice to have” listen og se om det er noe som vil ha liten innsats, men høy verdi

Workshop med hver avdeling, hva er de opptatt av og hva behøver de?

Sett en dato eller tidsperiode på hver prosess/arbeidsstrøm

Følg med på trender og nyheter både D365 men også i din bransje

Bruk Microsoft og nettverket generelt til sparring og utforske andre kunder sine løsninger

Kom i posisjon internt for å etablere «D365 First» strategi

Ha en eller flere Executive Sponsorer i toppledelsen

Bli kjent med eller etabler beslutningsprosesser for smidig igangsetting av nye og gode ideer

Tenk langsiktig med partner – ta de med i innovasjon og strategi diskusjoner

Vær alltid på siste versjon av applikasjonen!

Del med organisasjonen og toppledelsen hva dere har oppnådd av effecter og gevinster fortløpende og gjerne uoppfordret



Takk for meg ☺
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