
EazyStock och BrightCom inleder partnerskap för att
automatisera inköp och optimera lager med Microsoft Dynamics
365 Business Central
Eazystock inleder ett partnerskap med BrightCom, specialister på digitalisering med affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central, för att
hjälpa handlare och e-handlare öka servicegrader och sänka lagerkostnader med hjälp av lageroptimering, smartare inköp och automatisering.

Växande behov av lageroptimering inom e-handeln

”Våra e-handelskunder känner press från marknaden på allt snabbare leveranser och kunderna kräver att rätt artiklar alltid ska finnas tillgängliga. Samtidigt
växer produktutbuden och kostnaderna skenar när man bygger för stora lager. Med EazyStock som komplement till affärssystemen Dynamics Business
Central (NAV) kan vi hjälpa våra kunder att båda öka servicegraden, fria upp kapital bundet i lager och effektivisera inköpsprocesserna. Det är ett starkt
paket som kommer hjälpa små-medelstora företag att behålla konkurrenskraften på en väldigt snabbt föränderlig marknad där kundkraven ökar varje dag,”
säger Mats Gustavsson, VP of Growth på BrightCom.

EazyStock är en molnbaserad mjukvara som integrerar med Microsoft Dynamics 365  Business Central (NAV) och andra affärssystem. Systemet bygger
på avancerade algoritmer som räknar ut optimala lagernivåer och beställningspunkter samt ger automatiska orderförslag. Resultatet blir högre servicegrad,
lägre lagernivåer och mer effektiva inköpsprocesser.

”BrightCom har lång erfarenhet av digitalisering och är en väldigt framgångsrik partner till Microsoft i Sverige som främst inriktar sig på Dynamics Business
Central. Deras fokus på e-handel passar oss perfekt då e-handlare i regel har höga krav på digitala system och är snabba på att investera för att hålla sig i
framkant och kunna möta marknadens växande krav. En stor del av våra kunder använder Microsoft Dynamics 365 Business Central som affärssystem och
därför kommer vi snart att lansera EazyStock på AppSource,” säger Agneta Linde Kapoli, Partnerchef på EazyStock.

Inköps- och lageroptimering en allt högre prioriterad fråga

Lagerhållning har alltid varit en viktig fråga för distribuerande företag och i takt med att globaliseringen och digitaliseringen växer fram har optimering av
lagret fått allt högre prioritet. Små-medelstora företag har fått svårare att hänga med deras större konkurrenter som har betydligt mer resurser att investera i
avancerade system när affärssystemens funktionalitet inte räckt till.

EazyStock utvecklas av Syncron, världsledande inom lageroptimering för eftermarknad med globala kunder såsom Mazda, Hitachi och Atlas Copco. Detta
innebär att EazyStocks kunder får del av Syncrons avancerade mjukvara samtidigt som EazyStock användargränssnitt, speciellt framtaget för mindre
bolag, är intuitivt och produkten lätt att implementera.
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Om EazyStock

EazyStock är verktyget som hjälper små och medelstora företag optimera inköp och lager. Våra kunder ser snabbt resultat i form av höjd servicegrad,
sänkta lagernivåer och snabbare, effektivare processer. Håll dig i framkant med en molnlösning som automatiserar inköpsprocesser, beräknar
inköpskvantiteter, beställningspunkter och säkerhetslager dynamiskt och ger dig full kontroll minsta möjliga insats.
Läs mer på: https://www.eazystock.com/sv/

Om BrightCom

BrightCom digitaliserar små och medelstora företag genom att ge alla möjligheten att basera sin verksamhet på ett komplett affärssystem. Vår paketering
av Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) tillsammans med vår implementering av affärssystemet gör så att alla företag och organisationer kan
införa det och bli mer effektiva.
Läs mer på: https://brightcom.se/microsoft-dynamics-365-business-central/


