MICROSOFT DYNAMICS NAV
VÝHODY:

Umožněte pracovníkům své organizace být úspěšnými a vybavte je informačním

• Podporuje produktivitu od samého
začátku. S Microsoft Dynamics NAV
pracujete se známým a intuitivním
uživatelským prostředím, které
umožňuje rychlý a snadný přístup
k potřebným informacím a nástrojům.

řešením pro řízení firemních procesů. Microsoft Dynamics NAV vám pomůže

systémem Microsoft Dynamics NAV – integrovaným a přizpůsobitelným
zjednodušit a urychlit specializované procesy. Umožní vám získat dokonalý
přehled prostřednictvím široké škály reportů a obchodních analýz a propojí vaše
zaměstnance, zákazníky i partnery napříč celým globálním trhem.

• Každý den zvládnete víc – díky
rozsáhlé integraci s Microsoft®
Office. Můžete využít integraci mezi
systémy Microsoft Office a Microsoft
Dynamics NAV a přistupovat, analyzovat
a sdílet informace v prostředí, jež vám
nejlépe vyhovuje.

• Rozhodování s jistotou. Efektivnější
přehled o firemních procesech,
vyhodnocování výkonnosti a zaměření
se na správné příležitosti. To vše
umožňuje dostupnost přesných
a aktuálních dat a analytických nástrojů
pro jejich vyhodnocení.

• Maximalizace hodnoty vašich investic
do IT. Snížení celkových nákladů na IT
dosáhnete využitím těsného provázání
s dalšími prověřenými produkty
a technologiemi společnosti Microsoft.

• Řešení upravené na míru vaší firmě.
Nejmodernější otevřená architektura
a velké množství oborových řešení pro
pokrytí specifických požadavků vašeho
odvětví vám umožní upravit Microsoft
Dynamics NAV tak, aby naplňoval vaše
jedinečné potřeby.

Uživatelské prostředí Microsoft Dynamics NAV se podobá obecně známé aplikaci
Microsoft Office Outlook.

Microsoft Dynamics NAV je možno přizpůsobit způsobu vašeho podnikání, provázat ho s již
existujícími systémy a rozšířit tak, aby plnil potřeby vašeho odvětví. Microsoft Dynamics NAV
navíc spolupracuje a funguje stejně jako ostatní produkty a technologie společnosti Microsoft,
které vaši lidé již používají. Tím přispívá k bezproblémové implementaci systému a minimalizaci
nároků na školení. Microsoft Dynamics NAV představuje řešení, které vašemu podniku pomůže
být vysoce konkurenceschopným.
Svou flexibilitou a jednoduchostí použití nabízí Microsoft Dynamics NAV uživatelské prostředí,
které je přizpůsobené na míru jednotlivým pracovním rolím ve vaší organizaci. Pomáhá tak lidem
pracovat produktivně, činit spolehlivá rozhodnutí a rychle reagovat na nové příležitosti na trhu.

Získejte přehled potřebný pro spolehlivé rozhodování

Maximalizujte hodnotu svých investic do IT

Využijte snadného přístupu k datům, která jsou vždy aktuální a analyzujte
všechny aspekty vašich činností: jednotlivé transakce, klíčové ukazatele
výkonnosti, trendy a příležitosti k růstu. Široká škála možností pro vytváření
sestav a analytické nástroje dávají lidem na všech úrovních vaší organizace
prostředky k získání a analýze dat, generování a sdílení reportů nebo
jejich exportování do aplikace Microsoft Office Excel® k dodatečnému
zpracování nebo grafické prezentaci.

Dosáhněte snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a využijte
pokrokové správy dat, spolupráce a sdílení informací s pomocí řešení,
které je úzce provázáno s dalšími produkty a technologiemi společnosti
Microsoft. Patří k nim Microsoft Windows Server®, Microsoft SQL Server,
Microsoft Office, Microsoft Windows® SharePoint® Services, Microsoft
Offce SharePoint Server, Microsoft BizTalk® Server nebo Windows Live
Local Search.

Nástroj Business Analytics umožňuje zaměstnancům získat rychlý přehled co se
týče kritických obchodních informací a trendů.

Strukturovaná a nestrukturovaná data můžete v záznamech Microsoft Dynamics NAV
propojit pomocí odkazů na externí dokumenty.

Zvyšte propojitelnost a znásobte výkonnost svého
řešení
Výkonná Microsoft vývojová platforma zajišťuje snadnou integrovatelnost
řešení Microsoft Dynamics NAV se stávajícími systémy a umožňuje
sdílení dat s jinými aplikacemi a prostřednictvím internetu. Odbornou
pomoc při implementaci vašeho řešení vám poskytne místní certifikovaný partner společnosti Microsoft. Tak můžete nejlépe těžit z velmi
širokého ekosystému Microsoft partnerů, partnerských oborových
a doplňkových řešení.

Zvolte řešení, které odpovídá velikosti a potřebám
vaší firmy
Microsoft Dynamics NAV se může vyvíjet společně s vaší firmou po celou
dobu její existence. Flexibilní jádro, nákladově efektivní licencování
a možnosti podpory vám umožňují zvolit si řešení, které bude pro
vaši organizaci nejvýhodnější, a to při zachování možnosti toto řešení
v budoucnu upravovat tak, jak se budou vyvíjet potřeby vaší společnosti. Nasazení v několika fázích a bohaté standardní funkce za nízkou
vstupní cenu pomáhají maximalizovat hodnotu vaší investice. Podpora,
školení, doporučené postupy a aktualizace produktu pak umožňují
zvyšovat produktivitu celé vaší firmy.

FUNKČNOST
Správa financí

Spolupráce mezi pracovišti

Microsoft Dynamics NAV je páteří vašeho podnikového informačního
systému a jako takový vám pomáhá vést efektivně hlavní účetní knihu,
závazky, pohledávky, sklady, manažerské účetnictví, majetek a peněžní
toky a zároveň provádět bankovní příkazy a zpracovávat výpisy. Správu
finančních procesů můžete provádět v různých měnách, přes několik
lokací nebo firem.

Microsoft Dynamics NAV pomáhá lidem ve vaší firmě efektivně spolupracovat: rozšiřuje přístup k podnikovým zdrojům, informacím
a procesům. Windows SharePoint Services umožňují vytvářet pracovní
skupiny, v nichž je možné diskutovat a vyměňovat informace ohledně
konkrétních problémů nebo projektů.

Výroba
Microsoft Dynamics NAV poskytuje integrované řešení pro řízení výroby, které obsahuje nástroje pro plánování, správu a provozování výrobní firmy. Řídit můžete celý výrobní proces: od konfigurace produktů,
dodávek, plánování kapacit až po rozvrhování a dílenské řízení.

Řízení dodavatelských řetězců
Microsoft Dynamics NAV synchronizuje prodejní, nákupní a skladové
procesy tak, aby odpovídaly vašim specifickým potřebám. Umožňuje vám udržet krok s konkurencí a obstát i na trzích s nízkými maržemi. Posiluje věrnost
zákazníků, protože jste schopni pružněji reagovat na jejich požadavky i na
nové příležitosti na trhu. Pomáhá vám vylepšit ziskovost efektivnější spoluprací
s partnery. Zlepšuje řízení skladů v jedné či několika lokacích, a umožňuje
efektivní zpracování objednávek a plánování poptávky.

Konfigurace a vývoj
S Microsoft Dynamics NAV můžete svá podniková řešení přizpůsobit
tak, aby odpovídala způsobu vašeho podnikání – stačí použít vestavěné nástroje, které snižují potřebu vysoce kvalifikovaných IT odborníků.
Správci systému a programátoři mohou rychle a jen s malými zásahy
do programového kódu přidávat nové funkce či upravovat ty stávající.
Navíc tak získáte přístup k balíku výkonných nástrojů a technologií, splňujících průmyslové standardy, které dnes používají vývojáři na celém
světě.

Správa personální agendy
Microsoft Dynamics NAV poskytuje podporu procesů spojených s lidskými zdroji a pomáhá organizovat a spravovat informace o zaměstnancích. K záznamům zaměstnanců můžete připojovat komentáře, přehledy absencí nebo generovat sestavy, jež vám pomohou udržet přehled
o tom nejcennějším, co ve firmě máte – o vašich zaměstnancích.

Manažerské analýzy a reporting
Microsoft Dynamics NAV poskytuje strategický přehled o vašich firemních procesech prostřednictvím sofistikovaného reportingu, manažerských
analýz a rozpočtování. To vše vám umožní výrazně vylepšit a urychlit kritické
rozhodovací procesy napříč celou organizací. Přímý přístup k nejdůležitějším,
vždy aktuálním informacím a široká škála analytických a reportovacích nástrojů vám pomůže správně pracovat s rozpočty, vytvářet a konsolidovat sestavy
a rozpoznávat nové trendy.

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Microsoft Dynamics NAV řízení vztahů se zákazníky dokáže zaměstnancům zautomatizovat mnoho každodenních úkolů spojených s prodejem, marketingem a službami zákazníkům. Umožňuje spravovat vaše
zákaznické informace, včetně historie prodejů, pomáhá vytvářet a realizovat marketingové kampaně a sledovat aktivity zákazníků. Zlepšuje
ziskovost vašich servisních operací: optimalizuje efektivitu správnou
organizací vašich servisních zdrojů, plánuje a sleduje spotřebu součástek, spravuje servisní smlouvy a udržuje vaše náklady pod kontrolou.

Řízení projektů
Funkce pro řízení projektů v Microsoft Dynamics NAV umožňují sledovat dlouhodobé aktivity spojené s určitou zakázkou nebo projektem.
Pomáhají sestavovat rozpočty projektů, automatizovat fakturaci, organizovat dostupné zdroje, sledovat jejich užití a vyhodnocovat ziskovost
i náklady projektu v porovnání s plánem.

VLASTNOSTI:
Intuitivní uživatelské rozhraní

Zvyšte svou výkonnost prostřednictvím intuitivního uživatelského ovládání, které
vypadá a chová se stejně jako ostatní aplikace společnosti Microsoft.

Snadné přizpůsobení individuálním
potřebám

Upravte si své řešení a ušetřete čas i peníze. V programu Microsoft Dynamics
NAV můžete snadno upravovat formuláře, sestavy i uživatelské obrazovky. Systém
můžete rovněž propojit se softwarovými produkty jiných výrobců, které jsou
nezbytné pro podporu vašich činností.

Oborová a doplňková řešení

Napojte se na celosvětový systém certifikovaných partnerů společnosti Microsoft,
od nichž máte možnost získat další rozšiřující funkce a vertikální řešení vytvořená
pro konkrétní průmyslová odvětví. Na výkonné platformě Microsoft Dynamics
NAV již partneři společnosti Microsoft vyvinuli stovky vertikálních řešení a doplňků
typu add-on.

Integrace s programy a službami
Microsoft

Maximalizujte návratnost svých IT investic těsným provázáním s dalšími produkty
a technologiemi Microsoft, k nimž patří programy Microsoft Office, Microsoft SQL
Server, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft BizTalk Server nebo
Windows Live Local Search. Například vestavěná kompatibilita s Microsoft SQL
Serverem rozšiřuje možnosti získání kritických informací ve správnou chvíli. SQL
Server Reporting Services vám zase umožní provádění hlubších a komplexnějších
analýz.

Rychlá implementace

Můžete počítat s rychlou a bezproblémovou implementací, a to díky vašemu
místnímu certifikovanému partnerovi společnosti Microsoft i díky široké nabídce
vestavěných nástrojů, usnadňujících rychlé zavedení systému.

Podpora více měn, jazyků
a účetních standardů

Pokud hodláte expandovat za hranice České republiky, můžete zůstat bez starostí.
Firmy ve více než 150 zemích světa již používají Microsoft Dynamics NAV, který je
dostupný ve 40-ti lokalizovaných verzích, včetně splnění legislativních požadavků,
podpory různých účetních standardů a operací ve více měnách.

Získejte více informací o Microsoft Dynamics NAV
Pro získání dodatečných informací ohledně komplexního řešení pro řízení financí,
zákaznických vztahů, dodavatelských řetězců a výroby navštivte

www.microsoft.com/cze/dynamics/nav

