Het Microsoft Power Platform
De ultieme gids voor een van de beste digitaliseringsplatformen
voor bedrijfsprocessen.

Processen - Eenvoud - Digitalisering

Het Power Platform in een notendop…

Doet de naam “Power Platform” een belletje rinkelen? De laatste
jaren was deze term alleen bekend bij een paar happy few, voornamelijk Microsoft Dynamics ERP- en CRM-gebruikers. Tegenwoordig is het Power Platform synoniem geworden met vergaande digitalisering van bedrijfsprocessen. Maar laten we even terug gaan.
Zoals vaak het geval is met baanbrekende technologische ontwikkelingen, kunnen ze verwarrend en uitdagend zijn om uit te leggen. Het
benoemen van de functies en prestaties van het Power Platform in
de meest overtuigende en krachtige marketingtermen is één ding,
maar het uitleggen van de praktische toepassingen van het Power
Platform is iets anders. Dus door antwoorden te geven op eenvoudige vragen, zoals 'Wat is het? "Waar is het voor?" "Waar zal het me
mee helpen?", kunnen we besluitvormers en gebruikers helpen te
begrijpen wat het Power Platform is.

Daar gaan we. Probeer je een platform voor te stellen dat innovatief,
zeer intuïtief en volledig digitaal is, ontworpen voor flexibele bedrijven. Gedaan? That’s that! Laat mij je voorstellen aan het Power Platform. Het Power Platform is een revolutionair bedrijfsapplicatieplatform waarmee bedrijven op maat gemaakte apps, rapporten en
workflows kunnen maken en implementeren. Verbind deze met
elkaar en met Office 365, Dynamics 365, Azure en honderden applicaties van derden voor end-to-end-oplossingen.

Onze Microsoft Power Platform-gids is een inleidend overzicht van
de functies en componenten van deze technologie.
Als je meer wilt weten, neem dan gerust contact op via info@prodware.nl

Het Power Platform bestaat uit Power Apps, Power Automate, Power
BI en Power Virtual Agents.
Met het Power Platform kunnen gebruikers hun eigen apps maken
met een low-code aanpak, dus zonder diepgaande programmeerkennis. Je kunt apps gebruiken die verbinding maken met
gegevens van andere Microsoft-toepassingen en -oplossingen. Je
kunt ook workflows opzetten en dynamische real-time analyses
uitvoeren met Power BI. Maak een app die je bijvoorbeeld op de
hoogte houdt van jouw bedrijfstransacties en een notificatie stuurt
om je te laten weten dat een van jouw medewerkers zojuist een voorstel heeft gedaan aan een A-klant.
Het is belangrijk om te begrijpen dat het Power Platform geen
oplossing op zich is, maar een soort krachtige technologische laag
waarop een grote verscheidenheid aan zakelijke oplossingen kan
worden ontwikkeld.
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Power Platform – onderdeel van
Microsoft Dynamics?
Ja en nee. Het is waar dat het Power Platform vaak wordt geassocieerd met Microsoft Dynamics. In feite kan het Power Platform
worden uitgevoerd als een op zichzelf staande technologie, onafhankelijk van de ERP- en CRM-oplossingen van Microsoft. Het Power
Platform staat open voor vele databronnen met meer dan 350 connectoren om op maat gemaakte scenario's te ondersteunen, apps,
Power BI evaluaties, workflows en virtuele agents te creëren. Wat
het Power Platform zo uniek maakt, is de mogelijkheid om Dynamics
365 te verenigen met krachtige apps die productiviteit en bedrijfsgegevens op één platform omvatten.

Van Low Code naar No Code
Het idee achter het Power Platform is bijna filosofisch: alle gebruikers moeten taken kunnen oplossen met behulp van technologie.
Toegegeven, dat klinkt erg verheven - maar het mooie is dat het
werkelijkheid wordt. In feite is iedereen klaar voor het Power Platform. Om een taak met het Power Platform te voltooien, hebben
gebruikers alleen basiskennis van de vereiste stappen nodig. Er is al
een groot aantal instructievideo's online beschikbaar, die duidelijk
laten zien hoe eenvoudig het is om een app te maken, zoals bijvoorbeeld een op Excel gebaseerde onkostendeclaratie-app.
Experts verwijzen naar No Code-ontwikkeling. Door ontwikkeling
zonder code kunnen programmeurs en niet-programmeurs toepassingssoftware maken met behulp van grafische interfaces in plaats
van code in computertaal te schrijven. Wanneer cases echter complexer worden - wat vaak het geval is - nemen logica, structuur en
proces gerelateerde afhankelijkheden van de oplossing natuurlijk
ook toe. In dergelijke gevallen wordt "No Code" "Low Code",
hetgeen ontwikkeling op laag niveau vereist zonder, let wel, een
enkele regel klassieke programmacodering. Ontwikkelingsplatformen zonder code zijn nauw verwant aan ontwikkelingsplatformen
met lage code, aangezien beide zijn ontworpen om het ontwikkelingsproces van toepassingen te versnellen.
Naarmate het scala aan mogelijkheden toeneemt met het Power
Platform, neemt natuurlijk ook de reeks potentiële operationele
taken toe die kunnen worden ontwikkeld. Procesmodellering komt in
het spel, vooral omdat het verbinding kan maken met functies in het
ERP- of CRM-systeem. Het brede scala aan mogelijkheden en functionaliteiten die mogelijk zijn, vraagt om deskundig inzicht. Een
beroep doen op een expert die bekend is met alle dimensies (ERP- en
CRM-processen, Power Apps, Power Automate, Power BI, Power
Agent) is logisch voor dergelijke projecten.
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Het begint allemaal met data

… en het Common Data Model

Gebruikers realiseren het zich misschien niet, maar voor beheerders
en technologieliefhebbers is de constructie van het Power Platform
spannend, want werken met en aan het Power Platform betekent
werken aan een zeer efficiënt dataplatform dat speciaal voor dit
doel is ontworpen. Simpel gezegd, het Power Platform is een
verbinding tussen het Common Data Service (CDS)-dataplatform,
het Common Data Model (CDM)-serviceplatform en verschillende
tools voor individuele en proces gerelateerde taken.

Het Common Data Model (CDM) bestaat uit een dataservices die
een set gestandaardiseerde, uitbreidbare dataschema's, vooraf
gedefinieerde entiteiten, attributen, semantische metadata en relaties omvat. De schema's vertegenwoordigen veelgebruikte concepten en activiteiten, zoals account en campagne, om het maken,
samenvoegen en analyseren van gegevens te vereenvoudigen. Het
CDM zorgt voor een consistent, duidelijk gebruik van data in applicaties en bedrijfsprocessen. De CDS en CDM vormen samen de basis
voor innovatieve diensten zoals PowerApps, Power Automate, Power

BI, Apps, Automate, Virtual Agents
De twee pijlers van het platform:
Common Data Service...
De Common Data Service (CDS) is een dataplatform, dat speciaal
ontwikkeld is voor de interactie van data in verschillende applicaties
(bijv. Microsoft Dynamics, Microsoft Excel, Microsoft Azure). Het doet
het zware werk door gegevens uit de hele Dynamics 365-servicefamilie samen te brengen, zodat jij je kunt concentreren op het bouwen
en leveren van de apps, inzichten en procesautomatisering die voor
jou en jouw klanten belangrijk zijn met PowerApps, Power BI en Microsoft Flow. Met CDS kunnen gegevens die door applicaties worden
gebruikt, veilig worden opgeslagen in de bronsystemen, maar
worden de gegevens vervolgens teruggevoerd naar het Power Platform bij het uitvoeren van transacties.

Het hart van het platform wordt gevormd door de Big Four (vanaf
juni 2020), die hieronder worden weergegeven: Power BI, Power
Apps, Power Automate en Power Virtual Agents. Als gebruiker heb je
ook toegang nodig tot gegevens en systemen van derden die informatie verstrekken. Ook hier biedt het Power Platform uitzonderlijke
features: meer dan 350 connectoren, toegang tot verschillende
applicaties zoals Microsoft Dynamics 365, Microsoft Excel, Salesforce, Slack, Outlook, Gmail en vele andere geïntegreerde bronnen.
Connectoren moeten niet worden verward met gewone interfaces.
Connectoren zijn functionele componenten van het platform die op
elk moment in de oplossingen kunnen worden geïntegreerd.
Laten we de "Big Four" eens nader bekijken.

Power BI
... is een business intelligence-platform van Microsoft dat niet-technische zakelijke gebruikers tools biedt voor het verzamelen, analyseren, visualiseren en delen van gegevens die zijn ontwikkeld voor
selfservicegebruik, waardoor bedrijven bijna elke evaluatie van
onderling afhankelijke gegevens kunnen beheren. Gegevens kunnen
overal worden opgeslagen: op een lokale server, de Cloud, een
Excel-spreadsheet, een Sharepoint-lijst, Oracle-database, Dynamics
365, SAP of Salesforce-applicatie.
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Laten we Power BI en Excel niet door elkaar halen. Het zijn totaal
verschillende toepassingen. Power BI is een oplossing op zich
bedoeld voor analytics. Power BI was de eerste service die in 2015 op
het Power Platform werd gelanceerd.

Power Apps
Power Apps zijn de absolute hoogtepunten van het Power Platform.
Microsoft zegt over de Power Apps: ‘ontwikkelplatform voor burgerapplicaties’. Met andere woorden, een 'gebruiksvriendelijke ontwikkelomgeving'. Wacht even, het is niet wat je denkt - overal pizzadozen, werkend in je kelder ... Nee. Het gebruik van Power Apps is zo
intuïtief dat je kunt beslissen, ter plekke, net voor sluitingstijd op
vrijdag, om een app te ontwikkelen om de orderinname op uw website bij te houden. Het opvallende kenmerk van Power Apps is de
bedienings- en programmeerlogica, volledig gericht op gebruiksvriendelijkheid. Meestal kun je eenvoudig Drag & Drop gebruiken om een app te maken.
Net als Power BI maakt Power Apps verbinding met honderden bronnen via connectoren. Dit geeft een ongelooflijke relevantie voor het
bedrijfsleven. Gegevens kunnen worden gelezen, weergegeven en
bewerkt binnen een breed scala aan systemen. Gegevens die niet
kunnen worden toegewezen aan een origineel systeem (bijv. proces
gerelateerde gegevens die verder niet relevant zijn), worden beheerd

Power Automate (voorheen Microsoft Flow)
Als het gaat om het verhogen van de productiviteit, is Power Automate de juiste keuze. Power Automate is een Cloud gebaseerde
service waarmee gebruikers processen en acties kunnen maken en
automatiseren die veel tijd en moeite besparen bij repetitieve taken.
Processequenties die worden geactiveerd in een reeks opdrachten,
d.w.z. procesautomatisering, is wat Power Automate aanpakt. Procesautomatisering activeert in feite de intrinsieke productiviteitsreserves van bedrijven. Processequenties kunnen worden uitgevoerd in
datasets of via voorwaardelijke verklaringen zoals: "Voordat een
aanbieding het bedrijf verlaat, moet deze worden goedgekeurd door
de verkoopmanager." Dergelijke processen kunnen eenvoudig
worden afgebroken en geautomatiseerd met Power Automate. De
interacties met Power Apps en Power BI banen de weg naar nieuwe
mogelijkheden voor het optimaliseren van interne en externe processen. Let wel, een platform met gecoördineerde tools en een eigen
datamodel is een no-brainer voor optimale samenwerking.
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Power Virtual Agents
Er ontbreekt nog één item in de lijst met beschikbare applicaties op
het Power Platform. Dit item is de Power Virtual Agent. Met Power
Virtual Agents kunnen bedrijven chatbots bouwen met behulp van
een geleide grafische interface zonder code, waardoor directe interactie met gebruikers mogelijk is zonder een app te hoeven downloaden of anderszins toegang te hebben tot het Power Platform.
Power Virtual Agents worden een integraal onderdeel van applicaties en helpen de werklast te verminderen. De agenten leren
reageren op veelvoorkomende en uniforme vragen en zijn een van
de belangrijkste megatrends in de digitalisering van processen.
Het creëren van virtuele agenten voor het afhandelen van
inkomende serviceverzoeken en het oplossen van problemen vereist
doorgaans deskundige programmeerkennis, technologische expertise en diepgaande kennis van processen.
Wat als je een gebruiksvriendelijke tool zou krijge,n op maat en
ontworpen voor eindgebruikers waarmee jij virtuele agenten kunt
maken? Een tool die softwareontwikkeling, die een paar jaar
geleden nog een dure onderneming was, naar een hoger niveau tilt
met eenvoudige en intuïtieve taakuitvoering.
Power Virtual Agents doen precies dat. Bedrijven wenden zich tot de
No Code-benadering om assistenten te ontwikkelen om operationele processen te optimaliseren. Je kunt Power Virtual Agents gebruiken om interacties te hosten in Skype, Facebook of op elk domein
of elke pagina van het World Wide Web.
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Ben jij klaar voor het Power Platform?

Creativiteit

Het Power Platform is ontworpen om bedrijven in staat te stellen
eenvoudige applicaties te ontwikkelen met de middelen waarover ze
beschikken. Drie dingen zijn essentieel voor succes:

Weg met statische IT-processen en richtlijnen. Je moet in data
denken. Als je te maken hebt met taak gerelateerde gegevens,
kunnen de tools van het Power Platform jouw dagelijkse werk enorm
vereenvoudigen en tegelijkertijd jouw processen stroomlijnen.
Verzamel je steeds gegevens uit dezelfde bronnen voor jouw huidige
rapporten? Vult jij je vakantieaanvragen nog steeds schriftelijk in en
voer jij ze vervolgens in om ze goedgekeurd te krijgen? Wil je een
ideeënbus opzetten voor medewerkers, maar heb je niet de juiste
App? Welnu, voel je dan niet langer opgesloten in je bestaande
systemen - laat je creativiteit de vrije loop!

Kennis
Het Power Platform is zo ontworpen dat zelfs gewone gebruikers na
een korte trainingsperiode hun eigen oplossingen kunnen ontwikkelen. Deze kennis wordt meestal overgebracht door middel van korte
workshops waarin gebruikers leren hoe ze apps, workflows, agents,
etc. kunnen maken met praktische voorbeelden.
Lees meer over onze Power Platform workshop op
https://www.prodwaregroup.com/de-de/innovation/prodware-power-platform-workshop/

Vraag jij je af of jouw cases van toepassing zijn op het Power Platform? Neem contact met ons op, dan bespreken we het.

Structuur
Dus je hebt de ideeën en de kennis, maar weet niet hoe je de implementatie rond moet krijgen? Bovendien realiseer je, je dat taken
steeds complexer worden. Deze maken gebruik van significante
datastromen uit verschillende bronnen met meerdere ketens die
moeten worden aangepakt - een stabiele structuur is absoluut
essentieel. Op een gegeven moment is het een must om samen te
werken met een expert die ervaring heeft met het ontwerpen van
IT-ondersteunde processen en het gebruik van het Power Platform.
Je heeft een geweldig idee, maar weet niet hoe je het kunt laten
werken?
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Extreme of kleine stappen –
het is jouw beslissing

Power Platform - het einde van digitalisatie?

Power Platform - uw digitaliseringsklare ecosysteem dat geschikt is
voor alle soorten bedrijven. Win als middelgrote organisatie meer
flexibiliteit met nieuwe mogelijkheden voor het maken van apps.
Stimuleer als grotere onderneming meer samenwerking en initiatief
tussen afdelingen bij het werken aan complexe processen door veel
gegevensbronnen te gebruiken in combinatie met de krachtige
rapportagemogelijkheden van Power BI.

Helemaal niet. We staan (nog) pas aan het begin van een baanbrekende ontwikkeling. Het Power Platform brengt een opwindend
perspectief en een ongelooflijk technologisch bereik met zich mee.
Het Power Platform geeft je al toegang tot een snel groeiend aantal
AI-enabled services van Microsoft Azure Services. En als gebruiker
van Microsoft Dynamics 365 profiteer je van een uniform datamodel
met alle proces gerelateerde data op het Power Platform. Maar nogmaals, het hebben van een ERP- of CRM-oplossing van Microsoft is
geenszins een verplichte vereiste voor het gebruik van het Power
Platform.
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Is dit het begin van een nieuw soort partnerschap? Inderdaad!
Door klanten toe te staan hun eigen oplossingen te ontwikkelen,
worden partnerschapsrelaties naar een hoger niveau getild. Jaren
geleden waren het alleen die gespecialiseerde programmeurs die de
taak hadden software te ontwikkelen. Maar in de nabije toekomst
zullen zowel de klant als de partner samenwerken als een dynamisch
duo in het ontwerpen en bouwen van oplossingen. Als het gaat om
het integreren van processen en datasets uit ERP- en CRM-systemen
in deze scenario's, moeten bedrijven zich wenden tot een partner die
volledig onderlegd is in beide werelden: bedrijfsoplossingen en het
Power Platform.

Prodware
Als gecertificeerd Microsoft Gold-partner is Prodware een toonaangevende expert van Microsoft Dynamics 365-oplossingen in heel
Europa. Met meer dan 30 jaar ervaring op de markt hebben we onze
branche specifieke expertise aangescherpt en ontwikkeld, waarmee
we bedrijven ondersteunen tijdens hun digitale transformatie. Zo
zetten we marktuitdagingen om in duurzame groeimogelijkheden.
Als partner voor technologie en zakelijke oplossingen biedt Prodware een breed scala aan diensten die bedrijven helpen bij de digitalisering van hun processen:

Innovatie Fabriek - Onze hands-on workshops voor uw digitaliseringsreis.
AI Fabriek – Verander het Power Platform in een AI-engine. We laten
je zien waarom en hoe het moet.
Individuele Workshops - Onze gecertificeerde experts delen graag
hun inzichten.
Business Consultancy - We helpen je jouw zakelijke vereisten te
definiëren met innovatieve, technologieklare inzichten.
Business Model Development – Bied jouw klanten technologie-embedded service-gebaseerde aanbiedingen - ondersteund met IT- en
businesscases.
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