Driving Your Business
Successfully with
MICROSOFT DYNAMICS 365

Business Central

JOIN THE BUSINESS CENTRAL SEMINAR TODAY
AVision, a Microsoft Gold Certified Partner pleased to invite you to a
presentation, focusing on — how to “Driving Your Business Successfully
with Dynamics 365 Business Central” at our next business seminar.

Seminar Highlight

Date : Wed 31 July 2019
Time : 13:00 – 17:00
Venue : Auditorium 1, Microsoft Office,
38 Fl., CRC Tower, All Seasons

Is Your Business Outgrowing Your Accounting Software?
Tell-tale signs your business is ready for a more comprehensive
business management solution e.g. system are disconnected,
manual processes result in duplicate entry and errors,…

Automatically pull your systems and processes together
with Dyn365 BC
Take the next steps to bring your people, processes, and systems
together to help your business thrive.

Who should attend?
•
•
•
•
•

CEOs, Managing Directors
General Managers
CFOs, Financial Controllers
Financial & Accounting Manager
Sale Manager, IT Manager

Why consider new business applications in the cloud?
It’s easy to change and adapt at your own pace. Easily tailor and
extend the application to meet your unique business or industryspecific needs.

Registration is easy,
but space is limited

Sharing Customer Experiences

Microsoft Dynamics 365 Business Central is an all-inone business management solution that helps
businesses manage financials, sales, service and
operations, to streamline business processes,
improve customer interactions and make better
decisions.

For more information, please call 02 619 5838-9 or sales@avision.co.th
www.avision.co.th

Free Register Now

Driving Your Business
Successfully with
MICROSOFT DYNAMICS 365

Business Central

JOIN THE BUSINESS CENTRAL SEMINAR TODAY
ทางบริษัท เอวิชนั่ ขอเชิญท่านเข้ าร่วมงานสัมมนา “Driving Your Business Successfully with
Dynamics 365 Business Central” ผู้ร่วมสัมมนาจะได้ พบกับภาพรวมการทางานที่โดดเด่นของ
Microsoft Dynamics 365 BC พร้ อมชมการสาธิตกรณีศกึ ษา และสามารถซักถามข้ อสงสัย
เกี่ยวกับความต้ องการทางธุรกิจ กับผู้เชี่ยวชาญได้ โดยตรง

วัน เวลา และสถานที่

Seminar Highlight

ห้ องออดิทอเรียม 1
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 38 อาคารซีอาร์ ซี ออลซีซนั่ เพลส ถ.วิทยุ

Is Your Business Outgrowing Your Accounting Software?
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทางานให้รองรับการแข่งขัน และสนับสนุนการเจริ ญเติ บโต
ในระยะยาว ด้วยการเปลี ่ยนวิ ธีการทางานแบบเดิ มๆ เช่น ลดขัน้ ตอนที ่ทาให้เกิ ด
ข้อผิ ดพลาดได้ง่าย รวมทัง้ ปรับปรุงการทางานของระบบทีไ่ ม่เชื ่อมต่อกัน
Automatically pull your systems and processes together
with Dyn365 BC
ส่งเสริ มการทางานร่ วมกันของ บุคคลากร และระบบปฏิ บตั ิ การ ให้เป็ นหนึ่งเดียว
Why consider new business applications in the cloud?
Cloud Solution ทางเลื อกหนึ่งในการลดต้นทุน มาพร้อมความง่ายในการใช้งาน
ที ่คดั สรรให้เข้ากับธุรกิ จของคุณโดยเฉพาะ ภายใต้นวัตกรรมใหม่ๆ ที ่ลงตัว

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
13.00-17.00 น.(งานสัมมนาครึ่งวัน)

กลุ่มผู้เข้ าร่ วมสั มมนา:
•
•
•
•
•

CEOs, CFOs
กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และบัญชี
ผู้บริหารงานขาย, ผู้จดั การฝ่ าย IT

ลงทะเบียนฟรี! โปรดสารองที่นงั่ ภายใน
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 นี ้เท่านัน้

Sharing Customer Experiences

Microsoft Dynamics 365 Business Central ทางเลือกในการ
บริหารจัดการธุรกิจครบวงจร ที่รวบรวมทั ้ง งานด้ านบัญชี ฝ่ ายขาย
งานบริการ การควบคุม Operation ต่างๆ ไว้ บน Platform เดียว ที่มี
ความสะดวก รวดเร็ว และการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยา เพื่อการตัดสินใจ
ที่ดีที่สดุ ขององค์กร

่ มกรุณาติดต่อเจ ้าหน้าทีของเอวิ
่
่ ั ที่ 02 619 5838-9
สอบถามข ้อมูลเพิมเติ
ชน
หรือ sales@avision.co.th หรือ www.avision.co.th

Free Register Now

