
VAN NAV NAAR 
BUSINESS CENTRAL:

alle informatie voor een 
zorgeloze overstap

WWW.ABCEBUSINESS.NL     •     INFO@ABCEBUSINESS.NL     •     +31 (0) 40 - 303 23 20

DIT DOCUMENT IS OPGESTELD DOOR ABC E BUSINESS B.V.
MICROSOFT DYNAMICS PREFERRED PARTNER



Je werkt momenteel met een verouderde versie van Dynamics NAV en je wilt overstappen 
naar Dynamics 365 Business Central. Je vind de overstap een beetje spannend, het voelt 
namelijk als een behoorlijke stap die veel tijd, energie en geld kost. Dat houdt je tegen. 
Toch is het een stap die je ooit zult moeten zetten om ook in de toekomst goed te kunnen 
blijven werken met je ERP-software. Er komt een moment dat Microsoft zal stoppen met 
het verlenen van support, waardoor wij als ERP-leverancier die support ook niet meer 
kunnen leveren. En dat wil je graag voor zijn. 

De nieuwe omgeving en manier van werken in Business Central biedt overigens meer dan 
alleen een gemoderniseerde interface en nieuwe naam. De vele nieuwe mogelijkheden 
en daarbij ook voordelen, zijn de overstap meer dan waard. Om al jouw zorgen hierover 
te ontnemen, delen we in dit whitepaper alle informatie die je nodig hebt. Zo kan jij 
binnenkort met een gerust hart eindelijk gaan profiteren van alle voordelen die Business 
Central te bieden heeft.   

Momenteel werk jij dus met Navision, of ook wel Dynamics NAV. Dit ERP pakket 
is 1983 ontwikkeld in Denemarken en werd in 2002 overgenomen door Microsoft. 
Inmiddels is het een van ’s werelds meest gebruikte ERP-systemen voor kleine tot 
middelgrote ondernemingen. Het softwarepakket is ontworpen om de complexiteit tussen 
verschillende bedrijfsprocessen zoals financiën, voorraad, inkoop, verkoop, projecten, 
productie en service te automatiseren en gebruiksvriendelijker te maken. In de loop der 
jaren heeft de software van Navision, later Dynamics NAV, een lange weg afgelegd om 
te komen waar ze nu zijn. Het heeft een aanzienlijke transformatie doorgemaakt, zowel 
de naam als het systeem inhoudelijk. Sinds 2018 is Dynamics NAV echter niet meer te 
koop. De enige bedrijven die de software nog kunnen gebruiken, zijn degenen die al in 
het bezit waren van de licenties. Maar zelfs degenen die nog over de licenties beschikken, 
ontvangen geen updates meer. Ook support wordt bij de meeste versies al niet meer 
geleverd (zie afbeelding 1). De software raakt daardoor snel verouderd en het gebruik 
ervan wordt steeds ingewikkelder.

WAT IS NAVISION?

Afbeelding 1. Tot wanneer wordt mijn Dynamics NAV versie ondersteund?

INLEIDING



WAT IS BUSINESS 
CENTRAL?

Toen NAV in 2018 uitgefaseerd was, introduceerde Microsoft haar vervanger zoals we die 
vandaag kennen: Dynamics 365 Business Central. Als je de vraag zou stellen of Business 
Central hetzelfde is als NAV, zou het antwoord zowel ja als nee kunnen zijn. Business 
Central bundelt in principe alle functionaliteiten die NAV te bieden heeft, maar dan een 
stuk gebruiksvriendelijker. En dan nog een cruciaal punt: Dynamics 365 Business Central 
is een SaaS-oplossing (Software as a Service) en daarmee dus volledig cloud-based. 
Daarnaast is het een ERP-oplossing die onder de bredere Dynamics 365-business suite 
valt. Het is dus ontworpen om samen te werken met andere producten die onder de 
paraplu van Dynamics vallen, zoals Microsoft 365 en Dynamics 365 Sales. 
Kortom, Microsoft Dynamics 365 Business Central helpt bij de dagelijkse 
bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering. De mogelijkheden omvatten ook hier financiën, 
voorraadbeheer, inkoop, verkoop, projecten, productie en service, maar dan allemaal met 
realtime gegevens en analyses via PowerBI. 
De reden voor een overstap van NAV naar Business Central is te wijten aan de digitale 
transformatie die veel kleine en middelgrote bedrijven de afgelopen jaren hebben 
omarmd. Daarom zijn de kenmerken en functies vrijwel hetzelfde als uit het NAV-tijdperk, 
alleen meer gericht op een digitaal platform. 

Als de platforms vergelijkbare functionaliteit hebben, waarom dan toch kiezen voor een 
overstap van NAV naar Business Central? We hebben de belangrijkste voordelen voor je 
op een rijtje gezet:

1. Modern en toch vertrouwd
Je werkt al enige tijd met Dynamics NAV. Daardoor ben je gewend geraakt aan onder 
andere de indeling van het systeem. Business Central heeft een modernere vormgeving, 
maar sluit goed aan bij de gebruikerservaring die je nu hebt met Dynamics NAV en andere 
Microsoft-producten. Zo wordt de tijd die nodig is om te wennen aan een nieuw systeem, 
tot een absoluut minimum beperkt. Je werkt met software waarmee je je snel vertrouwd 
voelt (zie afbeelding 2).

2.  Automatische updates
Het onderhoud van Dynamics NAV kan kostbaar zijn. Naast dat je als NAV-gebruiker 
moet wachten op de jaarlijkse update van Microsoft, moet je deze update ook zelf (laten) 
doen. Dat kan veel tijd en onvoorziene kosten met zich meebrengen. Business Central 
wordt elke maand gratis geüpdatet en zo werk je dus nooit met een verouderde versie. 
Zo’n update bevat vaak kleine aanpassingen waardoor het systeem alsmaar wordt 
verbeterd. Twee keer per jaar wordt een grotere update, een Wave, doorgevoerd. 

3. Lagere kosten
Niet alleen functioneel is Business Central een stap voorwaarts, het is ook goed voor je 
portemonnee. Werken in de Cloud betekent namelijk een mega besparing op hoge kosten 
voor onder andere hardware, software, onderhoud, updates en upgrades. Daarnaast 
hanteert Business Central een maandelijkse licentie termijn welke zeer eenvoudig op- en 
af te schalen is. Zo betaal je alleen voor het aantal gebruikers dat op dat moment toegang 
nodig heeft. Heb je er een nieuwe collega bij, of verlaat juist iemand het bedrijf? Een 
licentie meer of minder is snel geregeld. In tegenstelling tot het traditionelere NAV waarbij 
je een groot gedeelte vooraf betaald. Dat maakt het op- en afschalen een heel stuk 
lastiger. 

4.	 Altijd	en	overal	toegang	
NAV kun je alleen gebruiken op een local desktop, dat is bij Business Central verleden tijd. 
Omdat Business Central zich in de Cloud bevindt, heb je alleen een internetverbinding 
nodig.  Je kunt dus op elke computer, telefoon of tablet met internettoegang Business 
Central gebruiken. Dat maakt het mogelijk dat je overal ter wereld, op ieder moment en 
vanaf elke locatie toegang hebt tot de informatie die je nodig hebt. Zo kun je nog sneller 
en efficiënter reageren op veranderende wensen uit de markt. Onderweg een factuur 
goedkeuren en je real-time Cashflow Forecast bekijken, het kan allemaal.

Afbeelding 2. De interface van Business Central op verschillende devices



5.	 AppSource:	een	wereld	van	mogelijkheden
Op Microsoft AppSource kun je nu al meer dan 700 extra apps vinden waarmee je je 
Business Central kunt uitbreiden. Wat eerst traditioneel met maatwerk werd opgelost, 
wordt nu eenvoudig opgelost met een bestaande app. Je bent dus niet meer afhankelijk 
van één leverancier of één partner. Je bent zelf vrij om de apps toe te voegen waarmee je 
graag werkt. Wij hebben in onze eigen App Store een overzicht met onze favoriete apps.

6. Meer Microsoft 365 Integratie
NAV werkt al samen met Word en Excel. Business Central integreert met nog veel meer 
Microsoft 365 applicaties(voorheen Office 365), waaronder Microsoft Teams. Ook de 
integratie met Outlook is sterk verbeterd. De ontwikkelingen gaan in rap tempo door en 
met de automatische updates blijf je daarvan profiteren. 

7. Je data is veilig
Bij het huidige NAV heb je keuze of je wilt hosten en waar je dat doet. Bijvoorbeeld in de 
Cloud, in een privé-datacenter of lokaal op eigen server. Business Central is een SaaS-
oplossing, wat betekent dat deze exclusief wordt gehost in de Cloud van Microsoft. Je 
hoeft je geen zorgen te maken over de veiligheid van je data, gezien Microsoft de best 
mogelijke beveiliging biedt voor je online omgeving.

8. Power BI
Met Power BI komt data tot leven en maak je de juiste beslissingen op basis van de 
beste inzichten. Power BI zit vaak al in je Microsoft 365 abonnement of je kunt het apart 
aanschaffen voor ongeveer € 10 per gebruiker per maand. Business Central en Power 
BI werken naadloos met elkaar samen. Zo zijn er al standaard Power BI dashboards 
beschikbaar om je data uit Business Central grafisch weer te geven. Deze dashboards zijn 
gratis. Ook kun je in Power BI je eigen grafische inzichten maken. Deze grafieken kunt je 
ook in je Business Central startpagina weergeven. 

Afbeelding 3. Voorbeelden van apps uit onze Appstore.

Afbeelding 4. Creëer je eigen grafische inzichten met Power BI.

9. Snel aan de slag
Bij ABC E BUSINESS hebben we branche-specifieke templates ontworpen, zodat we bij 
inrichting van jouw systeem niet ‘from scratch’ hoeven te beginnen. We hoeven alleen nog 
jouw bedrijfsspecifieke vraagstukken te verwerken. Zo kun je dus veel sneller aan de slag 
met Business Central ten opzichte van NAV. 

https://appsource.microsoft.com/nl-nl/home
https://www.abcebusiness.nl/apps-microsoft-dynamics-365-business-central


DE RISICO’S

We hebben al behoorlijk wat redenen genoemd waarom het verstandig én voordelig zou 
zijn om de overstap te maken van NAV naar Business Central. Er is natuurlijk in principe 
niks mis met NAV. Integendeel. Maar zoals we eerder al zeiden, zitten er wel een aantal 
risico’s aan verbonden als je ervoor kiest om gebruik te blijven maken van Dynamics NAV. 

1. Software wordt niet meer ondersteund
We hebben het al eerder aangegeven, maar het grootste risico van Dynamics NAV, 
is dat oudere versies op enig moment niet meer worden ondersteund. Het volledig 
ontbreken van ondersteuning betekent dat er geen aanpassingen meer gedaan worden 
als het systeem problemen geeft. Simpel gezegd, Microsoft repareert het dus niet meer. 
Langzaamaan loop je zo tegen steeds meer problemen aan, wat het systeem voor jouw 
bedrijf op een gegeven moment steeds minder werkbaar maakt.  

2. Security en datalekken
Als het onmogelijk is om je Windows besturingssysteem te updaten omdat anders de 
werking van Dynamics NAV niet meer te garanderen valt, dan zal je zeer snel tegen 
serieuze security problemen aan lopen. In de algemene Windows updates zitten namelijk 
vaak oplossingen waarmee deze ‘gaten’ in beveiliging gedicht worden. Daardoor ben je 
beschermd tegen datalekken en tegen digitale indringers en hackers van buitenaf. Heb je 
deze bescherming niet doordat jij je systeem niet meer kan updaten? Dan wordt je bedrijf 
blootgesteld aan de risico’s met grote gevolgen van dien. 

DE OVERSTAP

We begrijpen dat veel bedrijven NAV al jaren gebruiken en dus een beetje op hun hoede 
zijn bij het overstappen naar Business Central. Maar met de verbeterde functionaliteiten 
én met een verbeterde gebruiksvriendelijkheid zul je zeker geen spijt van krijgen van deze 
stap. We zorgen ervoor dat de overstap van Dynamics NAV naar Business Central voor 
jou zo eenvoudig en voordelig mogelijk verloopt. 

Hoe	gaat	dat	in	zijn	werk?	
Zodra jij contact met ons hebt opgenomen gaan we samen met jou in een Quick Scan 
bepalen wat er nu eventueel voor extra modules en maatwerk gebruikt wordt in je huidige 
Dynamics NAV. Daarna schetsen we de nieuwe gewenste situatie en wordt een duidelijk 
migratiepad vastgesteld. Zo weet je precies waar je aan toe bent, en kun je snel met 
Business Central aan de slag!

Maar,	wat	kost	dat	dan?
We migreren je data voor € 1.250. Echt waar? Jazeker. We hebben flink geïnvesteerd 
om het overzetten van de data zo geautomatiseerd mogelijk te doen. Dus wij migreren 
je standaard Dynamics NAV data naar Business Central voor een eenmalig vast bedrag 
van € 1.250. Dan zie je hoe je data er uit ziet in Business Central Cloud en kun je in deze 
testomgeving zelf ervaren hoe je bedrijf vorm krijgt in het nieuwe Business Central.

Nieuwsgierig naar de ervaring van klanten die al overgestapt zijn? Bekijk hier de video van 
Nutrimedical die als eerste van Nederland overging of lees de reviews.

Frank Merkus - Cook & Boon
‘‘Van Dynamics NAV naar Business Central. 
Dat heeft ABC goed voor elkaar. Mouwen 
opstropen. Aan de slag, en klaar!’’

Nick Althuizen - Sicuro
‘‘ABC E BUSINESS weet wat voor ons bedrijf 
van belang is. Ook bij deze migratie naar 
Business Central. Focus op wat belangrijk is. 
Top!’’

Erik Bruggink - Verbruggen Palletizing
‘‘Toen we van NAV naar Business Central 
wilden overstappen, hebben we ook een switch 
gemaakt van Microsoft Partner. ABC is voor ons 
een schot in de roos. Top werk geleverd!’’

Bram Rombouts - Bruns
‘‘De overstap naar Business Central doen 
we samen met ABC E BUSINESS. Zij zijn de 
specialisten. En dat merk je (ook in de prijs..).’’

Pim de Win - Johnny Loco
‘‘We zijn een van de eerste Microsoft Cloud 
klanten; al in 2010 gebruikten we NAV in de 
cloud. En ABC heeft ons ook nu weer geholpen 
met de overstap naar Business Central. Dan 
mag je met recht spreken van een jarenlange 
partnership.’’

https://www.abcebusiness.nl/blog/eerste-klant-in-nederland-over-van-nav-naar-business-central


Eén ding is duidelijk, Microsoft Dynamics 365 Business Central maakt het jou en je 
organisatie een stuk makkelijker. En de overstap hoeft niet moeilijk te zijn. Het zijn geen 
kosten, het is een investering. Wacht niet langer en informeer snel naar de mogelijkheden! 
Wij helpen je organisatie graag met het bereiken van meer.
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