Speciální nabídka
pro přechod z On-premise na Cloud
platná do 30. 6. 2022
Používáte stále on-premise verzi Microsoft Dynamics NAV nebo Business Central?
Pokud je vaše odpověď ano, vyvstává další otázka: Už jste přemýšleli o migraci Dynamics
365 do cloudu? Máme pro vás nabídku, jak nenásilně a efektivně přejít do cloudu.
Jak to probíhá?
Objednejte si Microsoft Dynamics 365 Business Central v cloudu přes program CSP v hodnotě
vašeho současného plánu údržby a BREP vám bude bezplatně prodloužen na jeden rok s
možností předplatit si jej maximálně na čtyři roky. K dispozici budete mít dvojí licence - Onpremise i Cloud - za jednu cenu.
Stále máte všechny benefity aktuálního ročního plánu údržby, navíc získáte přístup
do cloudové verze Business Central, kterou můžete postupně chystat na přechod do ostré
verze.

Výhody nabídky přechodu z BREPu na CSP
Obnova BREPu skrze CSP

Cena ve výši
standardního BREPu

Duální práva & právo na
přechod na nižší verzi

O 60 % výhodnější
cenové podmínky CSP

Zachování všech
výhod BREPu

Licence Business Central
jsou připraveny v cloudu
na migraci

On-premise na Cloud
Obnovte plán údržby – BREP prostřednictvím programu CSP a získejte
výhody
▪ Cena za migraci do cloudu je rovna cenové nabídce plánu údržby on-premise
(BREP).
▪ Program CSP umožňuje právo na downgrade a právo dvojího užívání (CSP
a on-premise), kdy můžete pokračovat v užívání stávající on-premise licence
Dynamics NAV / Business Central, zatímco migrujete do cloudu Dynamics 365
Business Central.
▪ S vaší aktuální on-premise licencí nadále čerpáte dosavadní benefity plánu
údržby (BREP).
▪ Snižte náklady na cloud – program přechodu z BREPu na CSP poskytuje cenu
o 60 % nižší než je standardní ceníková cena CSP.
▪ Licencované uživatele Dynamics 365 Business Central v cloudu máte již
k dispozici, s migrací tak můžete začít kdykoliv.
▪ Možnost pro Business Central v cloudu využívat vyšší počet pojmenovaných
uživatelů (až 1:4) bez navýšení platby nebo si zvolit jiný vyhovující mix
různých typů uživatelů (Full User, Team Member, Device User) dle konkrétní
potřeby a stanovených pravidel.

Víme, že migrace bývají časově i nákladově velmi náročné, zvláště v dnešní
době, kdy většina práce probíhá převážně pomocí vzdálené komunikace.
Program přechodu z BREPu na CSP vám proto nabízí větší časovou
flexibilitu k efektivnějšímu, cenově dostupnějšímu a bezpečnějšímu
přesunu do cloudu.
Nechte si od nás sestavit scénář přechodu z on-premise na cloud.
Kontaktujte naše obchodní oddělení, rádi vám s digitální transformací
pomůžeme!
Jako moderní, mezinárodně působící a certifikovaný partner ERP, CRM a M365 poradíme, jak
komplexně nastavit nové celofiremní procesy, aplikujeme Best Practices při propojení financí,
obchodních procesů i logistiky.
Již 30 let působíme na trhu podnikových informačních systémů a pomáháme zlepšovat
hospodářský výsledek našich zákazníků nejen v České a Slovenské republice, ale rovněž
implementujeme softwarová řešení u zákazníků v mnoha evropských zemích, v jižní Africe
a v USA.
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