
 
  

 

Gennemgang af Microsoft Dynamics 365 for marketing 
 
Denne gang skal det handle om Microsoft Dynamics 365 for marketing, og i forlængelse af dette andre 
platforme og Social Engagement.  
 
Vi lægger ud med en fuld gennemgang af marketingsmodulet, som er det seneste tiltag på 
marketingfronten og tæller både segmentering, eventhåndtering, fuld online integration og en e-mail 
marketing platform. 
 
Med vores fælles forståelse for Microsoft Dynamics 365 for marketing går vi derefter videre til at snakke 
om andre platforme i plenum. Formålet er at få delt erfaring fra de eksisterende e-mailmarketing 
platforme, som er i brug hos medlemmerne med henblik på at kunne tale for- og ulemper ved Microsoft 
Dynamics 365 for marketing. Forhåbningen er, at vi alle går fra mødet med tilstrækkelig indsigt i 
platformene til at vurdere hvilken platform, der passer bedst ind i egen forretning. 
 
Til sidst tager vi en gennemgang af Social Engagement, som er et produkt, der følger med i licensen. 
Arbejder man med sociale medier, er Social Engagement en god måde at strukturere updates og 
kommunikation på diverse sociale medier. Derudover kommer applikationen med en lang række ”lytte” 
funktioner, der kan være med til at gøre os klogere på generelle holdninger på de sociale medier. 
 
Mødet er relevant for såvel forretningen som IT – en indikator på relevansen er givet yderst til højre.  
 

Agenda 
Fokus på… 

Teknik Forretning 

8.30 - 9.00  Ankomst og let morgenmad 

9.00 - 10.00 Microsoft Dynamics 365 for Marketing – En fuld gennemgang. * *** 

10.00 - 11.00  Pause og networking 

11.00 - 11.30 Snak om de andre platforme i plenum. * *** 

11.30 - 12.00 Social Engagement – En fuld gennemgang * *** 

 
Seneste dato for til- og afmelding er den. 22/1. Vi serverer en let morgenmad ved ankomsten. 
 
Mødet afholdes i Kvarterhuset Jemtelandsgade (Jemtelandsgade 3, 2300 København). Det er tre minutter, 
eller 270 meter, fra Amagerbro Metrostation, som ligger ved Amager Centret. Når man kommer ind 
igennem indgangen, skal man gå op ad vindeltrappen til 1. sal. Her går man til højre og fortsætter ligeud til 
man er i lokalet.  
 
Du kan tilmelde dig ERFA-gruppen via følgende link: https://cenvation.com/ERFA_enter.php.    
  
Når du har tilmeldt dig modtager du en kalenderinvitation, som du blot skal acceptere. Det er gratis at 
deltage. 

https://cenvation.com/ERFA_enter.php

