TIDSPL AN FÖR AT T GARANTERA ER PL ANERADE LEVERANSVECKA

F R E DAG
VECKA 0

Sista datum för att besvara formulären i ditt välkomstmail
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Vi installerar och konfigurerar ditt
StreamLine paket i Business Central
utifrån era svar i formulären.

Vi migrerar era register från tidigare
system, med det underlag ni
levererat till gemensam filyta.

Om migrering av register från
tidigare system ska göras, ska
underlag levereras till gemensam
filyta senast måndag kl 17. Länk
finns i ditt välkomstmail.

Utbildning kommer ske i 2 sittningar:
Del 1: kl 9:00-11:00
Del 2 kl 13:30-15:30.
Uppdelat på 1 timmes genomgång
och 1 timme till där ni utför tester i er
sandbox.

Utbildning kommer ske i 2 sittningar:
Del 3: kl 9:00-11:00
Del 4: kl 13:30-15:30.
Uppdelat på 1 timmes genomgång och
1 timme till där ni utför tester i er
sandbox.
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Underlag: Register i Excelformat kund, leverantör, leverantörens
bankkonto, dimensioner med dess
dimensionsvärden, samt er
verksamhets logga.
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Ni kommer få inbjudningar till alla
utbildningstillfällen via teams
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Vi migrerar och slutför konfiguration av
ert paket i Business Central.

Ni kommer få inbjudningar till alla
utbildningstillfällen via teams
Om migrering av saldo från tidigare
system ska ske, ska underlag levereras
till gemensam filyta senast onsdag kl 17.
Länk finns i ditt välkomstmail.
Underlag: SIE 4-fil samt Öppen kundoch leverantörsreskontra i Excelformat,
från ert tidigare system.
Efter export av SIE4-fil får inget
bokföras i ert tidigare system. Då följer
inte transaktionerna med till Business
Central, då underlaget redan är
exporterat.
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Ni har nu tillgång till vår support,
genom supportavtal

Samla era frågor och boka 2 h genomgång
med en applikationskonsult, online.

Vill du utöka ditt Business Central med mer
funktionalitet, kontakta support@nabsolutions.se
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Under dagen får ni ett mail om att ni
är live med ert paket och Business
Central är redo att börja användas!

