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Wat is MB-320: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management,
Manufacturing [MB-320T00-A] inclusief Examen Voucher
Deze training heeft zes modules en is ontworpen voor 4 dagen leerervaring. Het kan persoonlijk en / of
virtueel worden gegeven. Je instructeur (s) zullen je de agenda voor deze training geven. Module 1 laat je
kennismaken met de configuratiebehoefte voor Dynamics 365 Supply Chain Management, Productie. Module
2 gaat dieper in op het beheer van de verschillende soorten productieprocessen. Module 3 zal uw adres zijn
voor het implementeren van hoofdplanning voor productie. Module 4 is gericht op het implementeren van
verschillende productiefuncties. Module 5 zal zich richten op onderaanneming voor productproductie.
Deze training 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: Configureer Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing
Deze module behandelt het adres van de verschillende configuraties die de functionele consultants nodig
hebben om de productiefuncties te implementeren.
Lessen
Configureren en beheren van de productiecontrolemodule
Configureer en beheer middelen voor productieprocessen
Configureer discrete productie

Configureer procesproductie
Configureer lean manufacturing
Module 2: Beheer productieprocessen
Deze module helpt u de meeste transacties die nodig zijn voor de verschillende fabricagescenario's te
begrijpen en te oefenen.
Lessen
Beheer productieorders
Beheer batchorders
Beheer kanban-bestellingen
Module 3: Implementeer hoofdplanning voor productie
In deze module worden de aspecten van masterplanning uitgelegd die nodig zijn voor een functionele
adviseur in de productie
Lessen
Configureren en beheren van hoofdplanning
Plannen, plannen en uitvoeren van productiecapaciteitsplanning
Module 4: Implementeer andere productiefuncties
Deze module behandelt verschillende belangrijke functies die veel worden gebruikt door productieklanten.
Lessen
Configureer de productie-uitvoering
Configureer kostenbeleid
Definieer productconfiguratiemodellen met behulp van Product Configurator
Module 5: Uitbesteding voor productproductie
Deze module behandelt de configuratie en het gebruik van voorzieningen voor onderaanneming
Lessen
Uitbesteding configureren
Uitbesteding gebruiken

Voor wie is MB-320: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain
Management, Manufacturing [MB-320T00-A] 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 applicaties. De Functional Consultant
implementeert een oplossing met gebruikmaking van standaardmogelijkheden, zonder code
uitbreidbaarheid, applicatie- en service-integraties.
Ook ontvang je een Examenvoucher. Meld u vandaag nog aan!
?

Voorvereisten
Deelnemers hebben:
Basiskennis van supply chain management en fabricageterminologie

Basiskennis van financiële en operationele apps van Dynamics 365

Doelstellingen
Na afronding van deze training kun je de volgende activiteiten uitvoeren:
Configureer de belangrijkste en meest gebruikte features en functionaliteiten binnen Dynamics 365
Verwerk de meeste Dynamics 365 Manufacturing-transacties
Aan anderen uitleggen hoe Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing functies biedt
Configureren en beheren van de productiecontrolemodule
Configureer en beheer middelen voor productieprocessen
Configureer discrete fabricage en procesproductie
Configureer lean manufacturing
Beheer productieorders en batchorders
Beheer kanban-bestellingen
Configureren en beheren van hoofdplanning
Plan, plan en voer productiecapaciteitsplanning uit
Configureer de productie-uitvoering
Configureer kostenbeleid
Definieer productconfiguratiemodellen met behulp van Product Configurator
Uitbesteding configureren
Uitbesteding gebruiken
Examen informatie
Duur examen:120
% extra tijd indien niet in moedertaal: Aantal examenvragen: 40-60
Minimaal aantal goed te beantwoorden: variable
Examen stijl: Multiple Choice
Open Boek: Nee

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

academy.capgemini.nl
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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.

