Rollecenter, profil og rettigheder
- Workshop N8

Formål

Workshop rollecenter, profil og rettigheder

Formålet med denne workshop er at belyse, hvorledes
NAV / Business Central kan håndtere rollecenter, profil og
rettighedssæt. Disse 3 punkter er den basale opsætning
i forhold til visningen af programmet. I vil lære hvordan
rollecenter, profil og rettigheder fungerer i standard NAV /
Business Central.

Denne workshop vil gennemgå, hvorledes NAV / Business
Central kan hjælpe med visning og opsætning af NAV /
Business Central i forbindelse med rollecenteret, profilen og
rettighedssættet. Rollecenteret er forsiden i NAV / Business
Central. Profilen kan vælges ud fra flere standardprofiler, og
kan tilpasses. Rettighedssættet kan også vælges ud fra flere
standardrettighedssæt og kan også tilpasses.

Workshoppen indeholder bl.a.:
›

Gennemgang af rollecenter

›

Tilpasning af profil

›

Tilpasning af rettighedssæt

I vil opnå et bedre overblik, overskud og sikkerhed, bl.a. fordi I
skal bruge færre klik. Dagligdagen gøres nemmere.
Der bliver ikke gennemgået den basale navigering i NAV /
Business Central, da dette er en særskilt workshop.

De resterende punkter, som gennemgås på denne
workshop, kan ses på side 2.

Workshoppen kan foretages online

Ved en fysisk workshop med mere
end én deltager bør der være
adgang til storskærm.

3 timer
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Emner

Punkter til gennemgang

Udført

Rollecenter
Visning - opbygning
Profiler
Visning - opbygning
Flere forskellige standardprofiler
Tilpasse profiler (Gøres via udvikling)
Rettighedssæt
Flere forskellige standardrettighedssæt
Opbygning manuelt
Opbygning med optagefunktion

For nærmere oplysninger kontakt os på Tlf. 9618 7400 på Mail: salg@bornerup.dk
eller læs mere om Bornerups Datacenter og vores produkter på www.bornerup.dk

Bornerups Datacenter har siden midten af 1980’erne arbejdet med It regnskabssystemer, og har gennem årene oparbejdet en høj grad af kompetence
indenfor mange forskellige virksomhedstyper. En kompetence, som vore kunder
drager nytte af i samarbejdet med os.
Du får garanti for, at vi er eksperter i Microsoft produkterne. Vi er nemlig
Microsoft Gold Certiﬁed. Som nogle af de få i branchen er vi både certiﬁceret i
Microsoft Dynamics NAV og C5.
Er du på udkig efter en samarbejdsparnter, der er stabil - og også er der for dig
i fremtiden? Så er vi et godt match. Mange af vores medarbejdere har +10 års

anciennitet, så det er de samme ansigter, du vil møde - år efter år.
Bornerups Datacenter har valgt at fokusere på Microsoft Dynamics NAV,
Microsoft Power BI, Office 365 og Dynamics CRM som kerneprodukter, da disse
produkter dækker næsten alle segmenter i markedet og kan tilpasses efter den
enkelte virksomheds behov for et effektivt informationssystem, internt såvel
som eksternt.
Der beskæftiges i Thisted og Herlev i alt 26 medarbejdere som primært beskæftiger sig med salg, support og systemudvikling på Microsoft Dynamics NAV,
C5, Power BI, Office 365, CRM og Azure.
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