
Flexibel

Maandelijks kunt u gebruikers bij- of afscha-
len. Het zelfde geldt voor de functionaliteit: als u 
behoefte heeft aan aanvullende functionaliteiten, 
dan kunt u door middel van (3rd party) Apps extra 
diepgang verkrijgen op onderdelen die van belang 
zijn voor uw bedrijf. Door de moderne architectuur 
van het systeem betekend dit niet meer dat u vast 
komt te zitten in een bepaalde versie; twee keer 
per jaar wordt het uw Business Central omgeving 
automatisch door Microsoft  geupgrade. Hier-
door blijft uw systeem altijd up-to-date en kunt 
u blijven profiteren van de ontwikkelkracht van 
Microsoft. 

Zekerheid
Wie kent ze niet, de lange implementatie trajecten 
met onzekere uitkomst? Dit is verleden tijd wan-
neer u gebruik maakt van het pakket “WSB Essenti-
als”. Als bedrijf moet u slagvaardig zijn en snel kun-
nen reageren. WSB Essentials speelt hierop in. Met 
een implementatie tijd van een week helpen wij u 
live.  Zodat u direct kunt profiteren van de kracht 
van het Microsoft Platform. Direct kunt u profiteren 
van de integratie met bijvoorbeeld Outlook en Excel. 

Met het WSB Essentials pakket kiest u er voor om 
snel met de financiële administratie van Business 
Central aan de slag te kunnen gaan. Door hiermee 
aan de slag te gaan doet u alvast kennis en ervaring 
op die u kunt gebruiken voor de eventuele imple-
mentatie van de andere modules van Business 
Central.  

Ziet u op tegen de implementatie? Dat is niet nodig. 
Door de ervaring die WSB heeft met het imple-
menteren van ERP Systemen, hebben wij een 
standaard implementatie ontwikkeld waardoor u 
precies weet waar u aan toe bent en wat er gedaan 
moet worden, volgens een vast schema. Door deze 
transparantie kunt u zich beter voorbereiden op het 
project. Wij zorgen er dan voor dat u gereed bent 
om live te gaan! 
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Begeleiding

In de implementatieweek leert u het systeem 
kennen: hoe u door het systeem navigeert en hoe 
u het gebruikt. Daarna gaat u echt aan de slag 
met Business Central en is het onderdeel van 
uw bedrijf. Dat betekend echter niet dat u aan 
uw lot wordt overgelaten: in de twee weken na 
live-gang plannen we twee momenten van ieder 
2 uur in met een adoptiespecialist, zodat u de 
vragen die u heeft kunt verzamelen en door kunt 
sparren met de specialist. In ons klantenportaal 
vind u filmpjes en aanvullende informatie over het 
gebruik van Business Central. Ook zijn de eerste 
5 support-calls inbegrepen, zodat u niet vastloopt 
wanneer u met een ad-hoc uitdaging aan loopt. 



Inbegrepen in de implementatie

• Ga live voor een vaste prijs! 
• Begeleiding en instructie door een adoptie specialist 
• Gebruik van kostenplaatsen en kostendragers 
• Importeren van openstaande posten en beginbalans 
• Klanten en leveranciers 
• Rekeningschema en boekingsgroepen 
• Gebruik van (periodieke) dagboeken 
• Afletteren van posten 
• Verwerken van bankafschriften 
• Boeken van inkoop en verkoopfacturen 
• Aanmaningen 
• BTW aangifte 
• Instructie aanpassingen en gebruik van standaard lay-outs 
• Facturatie, betalingen en openstaande posten 
• Outlook en Excel Integratie (let op: Office 365 licenties vereist!) 
• Instructie en inrichting van Apportunix Document Mail Queue 
• Testomgeving waarin u boekingen kunt uitproberen 
• 4 uur begeleiding na go-live 
• Eerste 5 support calls inbegrepen 
• Gebruikersportaal met o.a. instructiefilmpjes 
• Microsoft Teams omgeving waarin we alle informatie uitwisselen, kunnen chatten en bellen

• Er wordt gewerkt volgens het “Train de trainer” principe, waarbij de instructie aan max. 3 mensen wordt gegeven 

• De adoptiespecialist is tijdens de trainingsdag bij u op locatie, de overige begeleiding vindt plaats op afstand. 
Wanneer u de voorkeur heeft om de training op locatie bij WSB te doen (zodat u zich volledig kan focussen op uw 
nieuwe ERP-systeem) dan is dat ook mogelijk . 

• Er worden maximaal 1000 klanten en leveranciers geïmporteerd. Er kunnen meerkosten worden gerekend op het 
moment dat dit aantal hoger ligt. Wanneer dit voor uw bedrijf geldt laat dit dan aub zo snel mogelijk weten, zodat 
we hier vooraf afspraken over kunnen maken en de implementatie geen vertraging oploopt. 

• Alle gebruikers worden aangemaakt als “super-user”. Inrichting van de rechten&rollen kan op uw verzoek 
ingericht worden, maar valt buiten dit pakket. 

• Gebruik van klantenportaal met instructiefilmpjes.

Uitgangspunten


