
Long-Term Archive sikrer dig den bedste
løsning af dataarkivering og comliance

OM LONG-TERM ARCHIVE FOR DYNAMICS 365

Softwaren er ejet og udviklet af Formpipe og er Microsoft Gold Partner.  
Long-Term Archive er et gennemafprøvet, robust og veletableret digital 
datakonveringsplatform, der fungerer ubesværet med Microsoft Dynamics 
365 fra din daglige interface eller via en separat browser.
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Vores direkte indgang til 
Dynamics 365 giver brugere 
mulighed for at arbejde  
direkte i deres daglige 
platform, hvor Long-Term 
Archive er integreret.

Ved hjælp af definerede 
metadata gemmes 
rapporten i et navngivet 
arkiv uden for Dynamics 
365-systemet, mens de 
faktiske dokumenter 
bevares efter ISO-
standarder.

Benyt dig af bedre 
ledelsesrapportering og 
svar på anmodninger om 
finansiel information ved 
hjælp af Long-Term Archive  
stærke søgnings- og 
indhentningsfunktioner.

Find data, der er relevante 
for en bestemt konto, 
område, produkt eller dato 
hurtigt, omfattende og i et  
menneskeligt læsbart 
format.

Gør Dynamics 365 til din start 
på din nye konverteringsrejse 
- og lær hvordan vi kan 
hjælpe dig med at spare 
betydelige omkostninger ved 
at flytte gamle systemdata til 
en enkelt arkiveringsplat-
form.

Vi følger OAIS-modellen og 
ISO-standarderne for at 
levere bedste praksis inden 
for langsigtet arkivering.

Langsigtet arkivering er 
tilgængeligt i et Azure-miljø. 
Azure-lagring er kun et af de 
mange tilgængelige 
placeringer til dit dokument-, 
data- og objektopbevaring.

Dette gør det muligt for 
vores produkt at sikre, at vi 
leverer lovgivningsmæssigt 
korrekt samt sikrer dig en 
reducering i omkostninger 
vha. stor fleksibilitet og 
skalerbarhed.

HVAD VORES KUDNDER SIGER

“Long-Term Archive tilbyder en standardiseret 
måde at arkivere al vores dokumentation til 
langtidsopbevaring. Dette kunne ikke have været 
nemmere! ”
—Lars Naslund, Senior IT Manager, Vinnova



SALG
Svar på ændrede 
forretningskrav 
med en fleksibel 
platform, som 
hurtigt kan oprette 
nye løsninger og 
sikre, at gamle 
løsninger aldrig 
bliver glemt. 

SERVICE
Forstå dine kunder 
bedre, og besvar 
deres spørgsmål  
hurtigere ved at 
skabe fleksibel  
adgang til både 
interne og 
eksterne data.

FINANS  OG DRIFT
Forøg dit afkast på
din investering
med Microsofts
agile og effektive
cloud-løsning.

TALENT
Udvid dit virtuelle
team og koordiner
hurtigere med et 
konsolideret
overblik over 
teammedlemmer, 
aktiviteter og 
ansvar.

MARKETING
Få transparens fra 
ende til ende ved 
at forbinde data fra 
eksterne markeder 
og kilder.

Moderne applikationer, der leverer nye oplevelser og 
forbinder virksomheders eksisterende systemer, så de 
nemt kan digitalisere sig på deres måde og i deres tempo. 
Alt i alt for skabe en mere effektivt forretningsproces.

Samlede data og processer, der gør arbejdet nemt. De 
samlede data gør det muligt for forskellige grupper at 
arbejde effektivt sammen, da et enkelt overblik over hver  
proces skaber sammenhæng. De forskellige integrationer 
tillader tusindvis af systemer at samle al data til et enkelt 
enhed.

Intelligens, der leverer indsigt. Data i den nye verden 
inkluderer sociale, relations- og produktivitetsoplysninger 
udover samt generel indsigt genereret af eksisterende  

forretningssystemer. Den rigtige løsning kræver en samlet 
tilgang, der giver virksomheder mulighed for automatisk at 
udnytte deres data til at beslutte og handle her og nu - med 
udvidede analyser, forudsigelige algoritmer og 
automatiseret AI.

Et smidigt miljø, der muliggør ændring. Den rigtige løsning 
skaber et data-, kommunikations- og applikationsmiljø, der 
gør det nemt at udvikle og udvide eksisterende 
forretningsdrift samtidig med, at der introduceres 
teknologier, der giver brugerne mulighed for at oprette 
løsninger, hvor der ikke findes nogen løsning, og at udvide 
dataanalyse.

HVORFOR MICROSOFT DYNAMICS 365

LÆS MERE: www.microsoft.com/dynamics365

Microsoft Dynamics 365

KEY USE CASES

Transformer på dine betingelser med 
Microsoft Business Applications. Få relevant 
indsigt. Få et system der skaber løsninger til 
forandring. Få mere.
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