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Opgradering af formularer fra 2011 til 2013 

 
Microsoft lukker ved næste opdatering ned for de gamle 2011 formularer i Microsoft Dynamics CRM 2013. Er jeres system blevet opgraderet, men bruger I 
endnu ikke de nye formularer, er det nu tid.  Vi har lavet to løsninger der bringer jer fra de gamle til de nye formularer samt flytter eventuel kode. 

 

Vi får adgang til jeres system med en administratorbruger og 
tilpasser de nye 2013 formularer for jer.  
 
 
Det får I:  
 

 Flytning af eksisterende felter fra 2011 formularer til de 

nye 2013 formularer. 

 

 Fjernelse af standardfelter fra den nye formular som ikke 

anvendes på jeres eksisterende formularer 

 

 Flytning af scripts (funktionalitet) fra 2011 formularerne til 

2013 formularerne 

 
 
 
 
 

Ved den hurtige løsning flytter vi blot felter, så I ikke mister data, 

når de gamle formularer fjernes fra jeres opgraderede Dynamics 

CRM 2013 system. Vi laver ikke nye tilpasninger eller ændringer i 

de nye funktionaliteter der er kommet med opgraderingen til 2013.   

 

 

En hel dag hvor vi sammen med jer tilpasser de nye formularer 
på jeres system. Vi tager udgangspunkt i jeres forretning og 
optimerer  i forhold til de nye muligheder i Dynamics CRM 2013.  
 
Det får I: 
 

 Flytning af eksisterende felter fra 2011 formularerne til de 

nye 2013 formularer  

 

 Tilpasning af layout på de nye 2013 formularer så de er 

optimeret i forhold til jeres forretning og arbejdsgange 

 

 Flytning af scripts (funktionalitet) fra 2011 formularerne til 

2013 formularerne  

 
 Opsætning og tilpasning af nye funktionaliteter som kom 

med 2013 versionen, herunder indlejrede formularer, 

hurtigoprettelses-formularer og processer 

 
På en work-in-workshop tilpasser vi systemet mens i er tilstede 
så I er med i processen og vi sikrer at det stemmer overens med 
jeres ønsker og behov. Vi gennemgår de nye funktionaliteter og 
sikrer at i har en god forståelse for de i muligheder der er kommet 
med de nye 2013 formularer. 
 

 

Den hurtige 
- vi fikser det for jer 

Opgraderingswork-in-workshop 
- vi gør det sammen 

Det med småt: Alle priser er angivet i danske kroner uden moms. Ved accept af ordre gælder Valcores almindelige forretningsregler. Ved workshops afholdt på jeres adresse, bliver kørsel lagt til den 
angivne pris. Ændringer af scripting, plug-ins og rapporter estimeres og afregnes særskilt. 

Pris: 5.000 kr  Pris: 10.000 kr 


