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Wat is MB-330: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management
[MB-330T00-A] inclusief Examen Voucher
Deze training is ontworpen om jouw basis te leggen in de kennis van Dynamics 365 Supply Chain
Management-toepassingen. Deze training behandelt de belangrijkste kenmerken en functionaliteiten die
nodig zijn voor de functionele consultant van Dynamics 365 Supply Chain Management, waaronder: de
productinformatie en hoe je product en inventaris maakt en beheert. Configuratie en verwerking van supply
chain management. Functies voor transportmanagement en magazijnbeheer. Kwaliteitsmanagement en
kwaliteitscontrole. Configuratie en verwerking van planning. Deze training omvat presentaties en
verschillende praktische oefeningen. De oefeningen zijn gebaseer op een casestudy die wordt
gepresenteerd aan een functionele consultant van Dynamics 365 Supply Chain Management.Elke oefening is
gebaseerd op een bedrijfsscenario gevolgd door een vraag of discussie en vervolgens een stapsgewijze
begeleiding om het systeem uit te voeren gerelateerde stappen.
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: Implementeer productinformatiebeheer
Deze module laat je kennismaken met de volgende onderwerpen:
Maak producten en productvarianten en geef ze vrij
Maak productsjablonen en pas ze toe
Maak stuklijsten (BOM's)

Identificeer het doel en de mogelijkheden van de productconfiguratiemodellen
Configureer vanggewichten
Configureer producten voor directe levering
Maak en beheer voorraaddimensies
Configureer artikelgroepen
Maak streepjescodes en GTIN-codes (Global Trade Identification Number) en wijs ze toe
Configureer categoriehiërarchieën en productkenmerken
Configureer conversies van producteenheden
Configureer standaard orderinstellingen
Beschrijf methoden voor voorraadkosten en modelgroepen
Configureer kostprijsberekeningsversies voor standaard en geplande kosten
Configureer en standaard inkoopprijzen, standaard verkoopprijzen en handelsovereenkomsten.
Lessen
Producten maken en beheren
Producten configureren voor supply chain management
Beheer voorraadprijzen en kosten
Module 2: Implementeer voorraadbeheer
Deze module laat je kennismaken met de volgende gebieden:
Stel parameters voor voorraadbeheer en journalen in
Configureer voorraadverdelingsstructuur
Configureer ABC-classificaties
Configureer voorraadwaarderingsrapporten
Creëer en verwerk dagboeken, inclusief stuklijsten, artikelontvangst, overboeking, verplaatsing, voorraadcorrectie, telling en tagteljournalen
Overboekingsopdrachten maken en verwerken
Voer voorraadafsluitingen en aanpassingen uit.
Lessen
Configureer voorraadbeheer
Beheer en verwerk voorraadactiviteiten
Module 3: Implementeer en beheer supply chain-processen
Deze module laat je kennismaken met de volgende onderwerpen:
Aanmaken en beheren van inkoopaanvragen, offerteaanvragen (RFQ's) en inkooporders (PO's)
Configureer veranderingsbeheerprocessen
Configureer en pas leverancierskortingen toe
Inleiding tot samenwerking met leveranciers
Beheer consignatievoorraad
Beheer meer en minder leveringen
Configureer inkoopcategorieën en inkoopbeleid
Configureer kosten
Configureer offertes, verkooporders en retourorders
Configureer verkoopgroepen en commissies
Configureer zoekopdrachten van klanten, producten en potentiële klanten
Documenten voor handelsrelaties tussen bedrijven configureren en verwerken
Inleiding tot D365-handleidingen
Schrijven van D365-handleidingen
Gebruik van D365-gidsen.

Lessen
Inkoop en sourcing implementeren
Implementeer algemene verkoop- en marketingfuncties
Met behulp van Microsoft-gidsen
Module 4: Implementeer magazijnbeheer en transportbeheer
Deze module laat je kennismaken met de volgende onderwerpen:
Maak locaties, magazijnen, locaties, locatie-indelingen, locatieprofielen, locatietypen en zones
Implementeer locatierichtlijnen
Configureer voorraadstatussen, eenheidsvolgordegroepen en reserveringshiërarchieën
Implementeer wave en werk, sjablonen
Implementeer een golfbelastingopbouwsjabloon
Configureer menu's, menu-items en weergave-instellingen voor mobiele apparaten
beheer van voorraadverplaatsingsprocessen
Voer cyclustelling uit
Verwerk inkomende en uitgaande bestellingen
Verwerk zendingen
Beschrijf het aanvullingsproces voor crossdocking
Invoering
Configureer vervoerders en vervoerdersgroepen
Plannen en uitvoeren van ladingen en zendingen
Configureer en genereer vrachtfacturen en facturen
Configureer routeplannen en gidsen
Configureer route- en tariefengines
Configureer en gebruik de planning van dokafspraken
Lessen
Configureer magazijnbeheer
Voer magazijnbeheerprocessen uit
Implementeren van transportmanagement
Module 5: Configureer en beheer kwaliteitscontrole en kwaliteitsmanagement
Deze module laat je kennismaken met de volgende onderwerpen:
Configureer kwaliteitscontrole
Configureer kwaliteitsmanagement
Beheer kwaliteitsorders en zet de bestelling in quarantaine
Beheer voorraadblokkering.
Lessen
Configureer kwaliteitscontrole en kwaliteitsmanagement
Beheer kwaliteitscontrole en kwaliteitsmanagement
Module 6: Implementeer masterplanning
Deze module laat je kennismaken met de volgende onderwerpen:
Maak onderscheid tussen planningsoptimalisatie en hoofdplanning
Stel dekkingsgroepen en artikeldekking in
Configureer hoofdplanningsparameters, hoofdplan, prognoseplannen en continuïteitsplannen
Maak onderscheid tussen actieberichten, vertragingsberichten, tijdomheiningen en negatieve dagen
Verwerk en bekijk geplande orders

Stel het formulier Leveringsschema in en gebruik het
Configureer en verwerk veiligheidsvoorraadjournalen
Opzetten en implementeren van intercompany masterplanning
Implementeer vraaggebaseerde prognoses
Implementeer planningsoptimalisatie
Lessen
Configureer hoofdplanning en prognoses
Voer masterplannen uit en beheer geplande bestellingen
Implementeer aanvullende hoofdplanningsfuncties

Voor wie is MB-330: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain
Management [MB-330T00-A] inclusief Examen Voucher
Deze training is bedoeld voor de functionele consultant van Dynamics 365 Supply Chain Management. De
functionele consultant van Dynamics 365 Supply Chain Management is een belangrijke medewerker die
apps ontwerpt en configureert om aan de vereisten van een klant te voldoen. De functionele consultant
analyseert zakelijke requirements en vertaalt die requirements in volledig gerealiseerde bedrijfsprocessen
en oplossingen die door de industrie aanbevolen werkwijzen implementeren. De functionele consultant is
gespecialiseerd in één of meer van de volgende functiesets van Dynamics: financiën, productie of supply
chain management. Ze werken samen met architecten, ontwikkelaars, beheerders en andere
belanghebbenden om oplossingen te leveren die voldoen aan de behoeften van hun klanten of deze
overtreffen.
Ook ontvang je een Examenvoucher. Meld u vandaag nog aan!

Voorvereisten
Geen voorwaarden vereist.

Doelstellingen
Na afronding van deze training kun je:
Configureer de belangrijkste functionaliteiten van Dynamics 365 Dynamics 365 Supply Chain Management.
Verwerk de meeste Dynamics 365 Supply Chain Management-transacties.
Leg aan anderen uit hoe de functies en functionaliteiten van Dynamics 365 Supply Chain
Management werken.
Implementeren van productinformatiebeheer
Implementeren van voorraadbeheer
Implementeren en beheren van supply chain-processen
Implementeren van magazijnbeheer en transportbeheer
Configureren en beheren van kwaliteitscontrole en kwaliteitsmanagement
Implementeren van masterplanning
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.

