Standardní Microsoft Dynamics
AX – BOX řešení

> Předpřipravené systémy Microsoft Dynamics jsou garancí rozvoje a podpory standardizované
podoby. Výhodou je rychlé zavedení prostřednictvím Rapid Implementation Methodology. Systémy ve standardizované podobě používají i velké a mezinárodní společnosti.

AX – BOX pro výrobní společnosti
V rámci implementace oblastí nezbytně nutných pro efektivní fungování společnosti dojde k nasazení standardní
funkcionality systému Microsoft Dynamics AX.

Jak systém funguje například v těchto vybraných oblastech
Řízení financí
Modul podpoří vaše strategické plánování díky přístupu k informacím v celé organizaci v reálném čase. Obsahuje
nástroje pro analýzy a vytváření sestav, pomocí níž budete efektivně řídit příjmy, závazky, pohledávky a cashflow.
• Správa financí
• Správa banky
• Pohledávky
• Závazky
Řízení dodavatelského řetězce – SCM
Modul pokrývá správu materiálů a surovin, informace a transakce během celého procesu od dodavatele k výrobci,
prodejci a zákazníkovi. Umožňuje členění zásob dle dimenzí a prohlížení a analyzování zásob mnoha různými způsoby. Řešení vám pomůže řídit funkce výroby, distribuce, zásob či nákupu tak, aby byly sníženy provozní náklady.
• Nákup
• Řízení zásob
• Řízení výroby (volitelné) – nabízí možnost vytvářet výrobní kusovníky a sledovat suroviny, které se použijí při výrobě konečného výrobku. Skutečná spotřeba surovin a informace o odvedených výrobcích se z tohoto modulu
automaticky účtují do financí.
• Prodej

Řízení projektů
Modul vám pomůže především při finančním řízení
projektů. Umožní vám sledovat spotřebu nehmotných
zdrojů (např. interní a externí poradenské hodiny) či
spotřebu hmotného zboží (např. kabely, beton, suroviny). Poskytne vám přehled o finanční situaci projektů
v libovolném okamžiku životního cyklu projektu.
Díky modulu budete moci sledovat spotřebu času
a materiálu a zajišťovat finanční návaznost na časové
a materiálové projekty a interní projekty. S pomocí tohoto modulu se může rozčlenit čas a materiál na položky pro fakturaci a přitom zachovat prodejní ceny,
pořizovací ceny zboží i spotřebu pracovního času.

Hlavní přínosy
• Vyšší dosahování obchodních úspěchů díky automatizaci a zjednodušení obchodních postupů, propojení s globálními zákazníky, partnery a pobočkami.
• Rychlá orientace v důvěrně známém prostředí. Vedení i zaměstnanci budou přijímat rychlá a správná
rozhodnutí nutná pro ziskové podnikání.
• Podpora různých poboček, jazyků, měn, včetně daňových, regulatorních a místních požadavků.

Předpoklady a omezení implementace Microsoft
Dynamics AX – BOX
• Bez provedení detailní předimplementační analýzy.
• Instalace aplikace – instalace 1 instance, ostatní klienty po zaškolení instaluje zákazník.
• Bude připravena výchozí RIM parametrizace implementovaných modulů
• Přednastavení oprávnění pro základní sadu uživatelských rolí. V rámci implementace bude provedeno
školení administrátora v rozsahu 1MD (man day).
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