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Microsoft Dynamics C5 2014 på helt ny platform
Fra 1. oktober i år udvikler Microsoft ikke længere på den eksisterende version af Microsoft
Dynamics C5. Den nye version er baseret på en kerne af Microsoft Dynamics NAV.

Hvad betyder det for mig og min virksomhed? Har du allerede en Microsoft Dynamics C5
løsning, får det teknologiske skifte ikke nogen indvirkning på din hverdag her og nu. Din løsning vil fortsat fungere
som hidtil. Du skal bare være opmærksom på, at fremtidig udvikling og tilpasning af din løsning betyder, at du med
fordel vil kunne benytte en Microsoft Dynamics NAV.

Du har support til udgangen af 2018. Microsoft lukker ikke ned for supporten af de mange C5
kunder, som benytter den nuværende udgave af Dynamics C5. Derfor har de også forlænget supporten på den
nuværende Dynamics C5 2012 frem til udgangen af 2018.

Hvorfor udvikles der ikke længere på den eksisterende platform? Microsoft begrunder
skiftet med, at Dynamics C5 ikke længere bygger på en tidssvarende teknologi.

Hvem er Microsoft Dynamics 2014 så til? Den nye Dynamics C5 er primært tiltænkt helt nye og
små kunder, så som enkeltmandsvirksomheder og iværksættere. Samtidig gør Microsoft opmærksom på, at den
nye C5-version ikke har samme fulde funktionalitet som Dynamics NAV og at brugerfladen er specialtilpasset den
typiske C5-bruger.

Skal alle vi andre så have en Dynamics NAV løsning nu? Det kommer helt an på hvilket behov
din virksomhed har her og nu – og i fremtiden. Som udgangspunkt fortsætter din nuværende løsning uændret frem
til og med 2018. Er du eksisterende Dynamics C5 kunde og har vi ikke allerede har kontaktet dig, så tage fat i vores
konsulenter for en nærmere snak om din løsning.

Kan Montes det der Microsoft Dynamics NAV? Ja, det kan vi. Vi har forhandlet Microsoft
Dynamics NAV de sidste tre år og har de nødvendige kompetencer for at hjælpe din virksomhed med den rette
løsning.
Og derfor vil vi også lige gøre opmærksom på den nyeste udgave af Dynamics NAV (NAV 2013 R2), som bl.a. byder
på bedre integration med Office, forbedrede værktøjer til likviditetsstyring samt markant forbedret
brugervenlighed. Ligesom den nye version er optimeret til ”skyen”, så du frit kan vælge, om man ønsker
implementering i virksomheden eller hos en hosting-partner som Montes A/S.
Kontakt Lars Ole Thomsen for yderligere information på tlf. 96 23 50 50 eller send ham en mail: larst@montes.dk

Windows XP er en tikkende bombe…
Som du sikkert har læst i pressen hen over sommeren, så udsender Microsoft ikke
sikkerhedsopdateringer til Windows XP fra og med 8. april 2014.
Og det uanset om der finder alvorlige sårbarheder i løsningen. Flere sikkerhedstjenester peger da også på, at det til
den tid kan betyde massive hacker-angreb på Windows XP computere. Hackere, der allerede nu opdager
sårbarheder, kan nemlig opnå økonomisk gevinst ved at vente med angreb til efter april 2014.
Computer World anslår i den forbindelse, at en tredjedele af alle verden computere vil køre på en XP efter 8. april
næste år. Hvis du ikke vil være med i den statistik, så kontakt Jakob Rømer for yderligere information på til. 96 23
50 50 eller send ham en mail på jakobr@montes.dk
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Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde det på vores hjemmeside. Alle oplyste priser er ekskl. levering,
installation og moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt ændringer i tekniske data.

