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Finans Superbruger i Microsoft Dynamics 365 for
Finance and Operations
Få et dybdegående kendskab til funktionerne i og opsætningen af finansmodulet i D365O. På dette Superbrugerkursus
lærer du om opsætningen af Finansmodulet, herunder kontoplan, finansielle dimensioner, momskoder og parametre.

Få styr på opsætningen af alle relevante finansfunktioner og -arbejdsgange helt fra start
D365O har en lang række generelle og specifikke finansielle funktioner og hjælpeværktøjer. På kurset stifter du
bekendtskab med de fleste, arbejder med de mest brugbare og mestrer de nødvendigste. Vi diskuterer også den
fremadrettede prioritering af værktøjerne.
En meget stor del af kurset gennemgår den opsætning, der er nødvendig for at få finans og relaterede undermoduler til at
arbejde bedst muligt i det daglige. Det er bl.a. vigtigt at forstå sammenhængen mellem finanskontoplan, finansielle
dimensioner og kontostrukturer. Vi arbejder også med periodiske funktioner; afstemninger, månedsafslutning og
årsafslutning.Desuden gennemgår vi modulet til beregning af moms, skatter og afgifter og endeligt får du et overblik over
en lang række værktøjer og funktioner, der ikke er nødvendige fra start; men så er praktiske at sætte i drift på kortere eller
længere sigt.
Vi arbejder også med de mere avancerede funktioner til de daglige og periodiske arbejdsgange. Du får også et grundigt
indblik i integrationen mellem modulerne, f.eks. hvordan en indkøbsordre opdaterer finansmodulet – og hvornår.
Vi gør meget ud af at arbejde dybere med data fra en specifik generel synsvinkel. Sporing af transaktioner, forstå
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integrationen på tværs af modulerne, opsætning af konti til specielle funktioner som svømmende varelager etc..
I løbet af dette 2-dages kursus arbejder du selv hands-on med systemet i en lang række relevante opgaver.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til alle, der har behov for at opnå et dybdegående kendskab til funktionerne i og opsætningen af
finansmodulet i D365O, og få en forståelse af den financielle integration mellem modulerne i D365O. Typiske deltagere er
superbrugere, controllere, systemadministratorer og konsulenter.
Det er en forudsætning at have deltaget i kurset Daglig finans i D365O eller på anden måde have erhvervet tilsvarende
kundskaber.

Indhold
Introduktion
Finansmodulet (GL) og sammenhæng med de andre moduler, herunder Debitor, Kreditor og Handel
Opsætning
Finanskonti
Kontostrukturer
Finanskonti
Regnskabsår
Perioder
Valuta
Finanskladder
Bilagsskabeloner
Ompostering
Tilbageførsel af posteringer
Fordelingsmetoder
Periodisering
Konto/dimensioner
Moms
Myndigheder
Bankkonti
Konti for automatiske posteringer
Periodiske og avancerede funktioner samt hjælpeværktøjer (primært overblik)
Periodeafslutninger
Finansiel rapportering (overblik)
Avancerede funktioner og hjælpeværktøjer (kun overblik)
Forespørgsler og rapportering

Materiale
Vi anvender kursusmateriale, der er udviklet af vores samarbejdspartner og supplerer med relevante materialer fra
Microsoft. Kursusmaterialet kan være på dansk og/eller engelsk.

Underviser
Vores instruktører, der har specialiseret sig i undervisning i Microsoft Dynamics, har blandt andet deltaget i en række
projekter i små som store virksomheder og gennem årene skrevet bøger og udviklet kursusmaterialer til Microsoft ERP.
Instruktørerne har praktisk erfaring med projekter og undervisning indenfor Microsoft Dynamics 365 for Finance and
Operations / AX / Axapta fra en lang række større danske og internationale virksomheder.
Kurserne kan blive afholdt på enten engelsk eller dansk. Ønsker du at vide, hvilket sprog der undervises i, på en specifik
afholdelse, er du velkommen til at kontakte os.
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Har du faglige spørgsmål så kontakt
Jette Ravn Merkel
+45 72202695
jetm@teknologisk.dk
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