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Wat is MB-300: Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations
[MB-300T00] inclusief Examen Voucher
Dynamics 365 Finance and Operations-apps omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Dynamics 365 Finance,
Dynamics 365 Supply Chain Management en Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing.
Dynamics 365 Finance helpt u om:
Automatiseer en moderniseer uw wereldwijde financiële operaties.
Controleer prestaties in realtime, voorspel toekomstige resultaten en neem datagestuurde
beslissingen om de bedrijfsgroei te stimuleren.
Stimuleer strategische financiële beslissingen met kunstmatige intelligentie (AI), verenig en
automatiseer uw financiële processen, verlaag de operationele kosten en verminder de wereldwijde
financiële complexiteit en risico's.
Dynamics 365 Supply Chain Management helpt u om:
Transformeer uw productie- en supply chain-activiteiten.
Gebruik voorspellende inzichten en intelligentie van AI en het Internet of Things (IoT) voor planning,
productie, voorraad, magazijn en transportbeheer.
Maximaliseer de operationele efficiëntie, productkwaliteit en winstgevendheid.
Innoveer met intelligente productieactiviteiten, moderniseer het magazijnbeheer, optimaliseer de
productieprestaties, maximaliseer de levensduur van uw activa en automatiseer en stroomlijn uw
toeleveringsketen.
Deze cursus maakt gebruik van MOC (Microsoft Official Courseware) en wordt gegeven door een ervaren
MCT (Microsoft Certified Trainer).

Zie onderstaande modules voor meer informatie:
Module 1: Gebruik algemene functionaliteit en implementatietools
Lessen
Inleiding
Identificeer en gebruik algemene functies en functionaliteit van Dynamics 365 Finance and
Operations-apps
Beschrijf use cases voor Power Platform-apps en -services
Module samenvatting
Module 2: Configureer beveiliging, processen en opties
Lessen
Inleiding
Implementeer beveiliging
Ontwerp en creëer workflows
Configureer functies voor organisatiebeheer
Configureer functies voor systeembeheer
Module samenvatting
Module 3: Beheer Dynamics 365 Finance and Operation-gegevens
Lessen
Inleiding
Beheer gegevens in Dynamics 365 Finance and Operations-apps
Plan een migratiestrategie
Bereid gegevens voor op migratie en migreer gegevens
Module samenvatting
Module 4: Valideer en ondersteun de oplossing
Lessen
Inleiding
Testoplossingen in Dynamics 365 Finance and Operations-apps
Implementeer Lifecycle Services-tools
Module samenvatting

Voor wie is MB-300: Microsoft Dynamics 365: Core Finance and
Operations [MB-300T00] inclusief Examen Voucher
Een Dynamics 365 for Finance and Operations Functional Consultant is verantwoordelijk voor het uitvoeren
van opsporing, het vastleggen van vereisten, het betrekken van materiedeskundigen en belanghebbenden,
het vertalen van vereisten en het configureren van de oplossing en toepassingen. De Functional Consultant
implementeert een oplossing met gebruikmaking van out-of-the-box-mogelijkheden, codeloze
uitbreidbaarheid, applicatie- en service-integraties.
Ook ontvang je een Examenvoucher. Meld u vandaag nog aan!

Voorvereisten
Alvorens deze cursus bij te wonen, moeten studenten beschikken over:
Algemene kennis van Microsoft Windows

De mogelijkheid om Dynamics 365 for Finance and Operations te gebruiken voor basisverwerking
Algemene kennis van basisfuncties van mobiele apparaten en navigatie

Doelstellingen
Na het afronden van deze cursus beheers je de volgende activiteiten en taken:
Hoe te navigeren en efficiënt gebruik te maken van zoeken, filteren en zoekopdrachten
Hoe operationele werkplekken te gebruiken
Werken met Business Document Management
Werk met recordsjablonen
Integreer Power BI met Dynamics 365 Finance and Operations-apps
Hoe werkplekken te personaliseren
Bepaal wanneer Power Platform moet worden gebruikt in de Dynamics 365 Finance and Operationsapp.
Hoe beveiligingsrollen op gebruikers kunnen worden toegepast
Voer en analyseer beveiligingsrapporten
Creëer en gebruik een workflow voor goedkeuring
Werken met organisatiehiërarchie en de doelen ervan.
Hoe personalisatiefunctie te gebruiken
Gebruik de werkruimte voor gegevensbeheer
Creëer en gebruik entiteitsjablonen
Kopieer configuratiegegevens tussen juridische entiteiten
Gegevens importeren en exporteren en gegevens beheren met Office-integratie
Gebruik Regression Suite Automation Tool (RSAT)
Maak gebruikersacceptatietests (UAT) en testplannen
Creëer en werk met Business Process Modeler (BPM)
Begrijp hoe u Probleem zoeken kunt gebruiken

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.

Capgemini Academy. We transform IT professionals
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

