Gem din data godt med en
arkivløsning til EG Xellent
2009
Skal du opgradere din Xellent 2009-løsning til Xellent D365, så
vælg en sikker arkiveringsløsning til dine historiske data.
Med EG’s arkiveringsløsning baseret på Microsoft Azure, kan I altid gemme og
finde de data, som I har brug for, når I har brug for dem. Alle data fra jeres Xellent
2009-løsning vil blive gemt i et komprimeret dataformat og opbevaret som
read-only data. Adgangen til data sker gennem en remote desktop server, hvor
front end er AX2009 client software.

Gem jeres historiske data nemt og ubesværet
Selv om arkivering er både vigtig og nødvendig, behøver opgaven ikke at være
hverken dyr eller besværlig for jer.
Vælger I arkiveringsløsningen fra EG, så tager vi hånd om alle de centrale
opgaver:
•

Projektstyring i forbindelse med arkivering

•

Installation af Xellent 2009 i clouden - MS Azure

•

Administration af systemmiljø og løbende drift og opdateringer

Desuden tilbyder EG at løse diverse ad hoc opgaver, som fx backup og snapshot
efter aftale.

Derfor skal du
vælge en
arkiveringsløsning
• Sikker opbevaring af historiske
data
• Bedre performance på nye
løsninger
• Løbende vedligehold og
opdatering af hostet
cloudløsning
• Enkel adgang til historiske
data 24/7

Opnå den bedste performance

Gode grunde til at
vælge Xellent

Arkiveringsløsningen til EG Xellent 2009 sikrer, at I reducerer størrelsen på jeres
produktionsdatabase mest muligt og dermed opnår den bedste performance i
jeres nye Xellent D365.

Prisen afhænger af database
Prisen for en hostet arkiveringsløsning til EG Xellent 2009 afhænger af
størrelsen på database, antallet af dage/uger den skal køre og hvor mange
brugere, der skal have adgang til løsningen.

Xellent på Microsoft Dynamics 365
EG’s nye version af Xellent til Microsoft Dynamics 365 er en videreudvikling af
den stabile og gennemprøvede Xellent-løsning, som løbende er udviklet og
optimeret i et tæt og mangeårigt samarbejde med energi- og
forsyningsbranchen.
Løsningen sætter slutkunden i centrum, digitaliserer og strømliner alle
profitskabende led i værdikæden og gør jeres virksomhed mere
konkurrencedygtig.
EG Xellent til Microsoft Dynamics 365 er modulopbygget, udnytter avancerede
standardfunktioner og er let at tilpasse jeres forsyningsvirksomheds præcise
behov og processer, uanset om I leverer el, gas, vand, afløb, varme, net,
fiber/bredbånd, renovation, en kombination af disse eller planlægger at gå i
markedet med nye produkter.

• Nyeste teknologiske platform –
Microsoft Dynamics 365
• Browserbaseret
brugerinterface
• Intuitiv navigation med
relations træ
• Uovertruffen kundeoverblik
• Fleksibel datahåndtering –
eksempelvis import og eksport
af data til/fra Excel
• Understøttelse af individuelle
roller og processer via
arbejdsområder
• Indbygget CRM og BI
• Afvikling i skyen med
Microsoft Azure eller i eget
datacenter

Ring til EG og lad os sammen se på, hvordan
vi bedst sikrer jeres historiske data ved
overgangen fra Xellent 2009 til EG Xellent
D365.

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere.
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse
af vores kunders profession og branche.
Læs mere på https://eg.dk/om-eg/
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