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Valcore Startpakke 

  Microsoft Dynamics 365 Online for Sales   
  

Pakken indeholder…  
 30 dages prøveversion af Microsoft Dynamics 365 Online Implementering af et CRM 

system behøver ikke altid være baseret på langsigtede og omkostningstunge projekter. 
I mange tilfælde kommer man rigtig langt med at starte op med en standard CRM 
løsning. 
 

 Online introduktion ud fra dine behov 
Vi mødes online, hvor du giver os et kort indblik I din forretning og behov og ud fra 
dette giver vi dig en introduktion til Microsoft Dynamics 365. Vi guider dig og giver dig 
løsningsmuligheder på dine problemstillinger. Det sparer dig tid og sikrer, at du forstår, 
at bruge systemet korrekt fra starten. 
 

 ½ dags tilpasset CRM workshop 
Du får ½ dags CRM Work-in-Workshop online, hvor vi sammen tilpasser CRM systemet 
efter dine behov. Vi fjerner de felter du ikke bruger og tilføjer de felter du mangler.  
  

 1 dags grundkursus 
Du får en billet til vores standard Grundkursus - en hel dags uddannelse i 
grundlæggende funktionalitet, inkl. uddannelsesmateriale, der senere kan bruges som 
opslagsværk. Således at du bliver klædt på til at kunne navigere rundt i CRM, oprette 
og opdatere data, arbejde med aktiviteter og meget mere. 

 
 Tilbud på Supportabonnement ved samtidig bestilling af et support abonnement får 

du første måned gratis.  

 
 
    

 
  
  

 
At vælge Valcore som Microsoft Partner 
er både gratis og uforpligtende.  
 
Får du brug for hjælp, så har du  
trygheden i at kunne kontakte 
professionelle certificerede konsulenter 
der kender din virksomhed og 
forretningsprocesser.  
 
Så om du har behov for meget support 
eller er selvkørende på de fleste 
områder, så har vi erfaring med at 
hjælpe dig i mål. 
 
Uanset hvilke behov du har, er det altid 
en god idé at have en partner. 
 
Vi sørger for at holde dig opdateret om 
dit system og nyheder fra Microsoft. 

Valcore A/S   er et konsulenthus, der tilbyder CRM til alle. Vi har specialiseret os i Microsoft Dynamics CRM online løsninger, der giver m ålbar forøget værdi,  
høj brugeradoption og som afspejler kundens omskiftelige behov.    
Læs mere på www.valcore.dk eller kontakt os   via kontakt@valcore.dk eller telefon +45 70 22 14 64.   
  

Valcores Partner ID: 
3296653 
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