Oborové řešení pro samosprávu

Microsoft Dynamics NAV pro samosprávu
> Pro podporu řízení provozu samosprávného celku (kraje, města, apod.) vám nabízíme efektivní
řešení, které umožňuje snadnou správu, optimalizaci procesů a manažerské výstupy nutné pro
efektivní řízení úřadu.
> Řešení je postaveno na mezinárodní platformě Microsoft Dynamics NAV, díky tomu je zajištěna
komunikace i s ostatními produkty Microsoft (např. CRM, Outlook, Excel, apod.).

Jak systém funguje ve vybraných oblastech
Finance a controlling
Systém řeší kompletní ekonomickou evidenci včetně tvorby finančních výkazů a analýz, evidence a případně vykazování DPH, pokladny a správy bankovních účtů (vč. elektronického bankovnictví).
Evidence majetku pokrývá procesy související s evidencí, správou a s údržbou majetku. Modul controllingu obsahuje
procesy komplexního plánování jak finančních, tak i nefinančních ukazatelů, které souvisí s činností samosprávného
celku (finance, platební poukazy, pokladna, banka, rozpočty). Plánování je vždy variantní, data mohou být čerpána
z různých systémů. Součástí controllingu je též reporting pro vrcholové představitele samosprávy.
Nákup a závazky
Modul eviduje dodavatele a jejich salda, nákupní doklady (poptávka, objednávka, košilka, faktura, dobropis, zálohová faktura), schvalovací proces, knihy došlých faktur a požadavky na nákup.
Prodej a pohledávky
Modul Prodej eviduje zákazníky a jejich salda, prodejní doklady (faktury, dobropisy, platby, zálohové doklady), pohledávky, upomínky a penále.
Mzdy a Personalistika
Modul Mzdy a Personalistika je ucelený informační a procesní systém, který pokrývá oblasti řízení lidských zdrojů v or-

ganizaci a plně podporuje legislativu.
Součástí jsou agendy pro podporu
zpracování mezd, tvorby statistik
a řízení personálních procesů.
Řízení dokumentů
Modul Řízení dokumentů umožňuje řídit dokumenty v průběhu jejich
životního cyklu (vznik, odeslání,
zpracování, schválení, archivace,
apod.). Součástí řešení je schvalování dokladů na základě informací
získaných z dokumentů a nastavených schvalovacích procesů. Publikace dokumentů je pro příslušné
kategorie uživatelů realizována
na intranetu, řešení zahrnuje i podporu procesu skartace dokumentů.
Intranetový portál
V rámci interního portálu organizace je provozován jak vlastní intranet (zaměstnanecký web), tak prostřednictvím propojení také další
systémy, např. žádankový systém, systém pro správu vzdělávání, systém pro schvalování dokumentů, výstupy z manažerského systému,
sestavy z jednotlivých provozních systémů, atd. Intranet umožňuje
přístup k řadě informací a dat v jednotném a jednoduchém prostředí
webového prohlížeče.
Žádankový systém
Systém umožňuje evidenci libovolného druhu žádanek, uživatelskou
definici vlastností každé žádanky a nastavení schvalovacího procesu
(jednoúrovňového i víceúrovňového). U vybraných typů žádanek (žádanka na údržbu, žádanka na materiál, žádanka o investici, žádanka
na dopravu, …) je zajištěna vazba
na příslušný informační systém,
který informace ze schválených žádanek dále přebírá a zpracovává.
Schvalovací procesy jsou realizovány v intranetovém prostředí, stejně
tak i zadávání a přehledy jednotlivých žádanek.
Manažerský informační systém
Do datového skladu Manažerského
informačního systému, jenž je libovolnou součástí řešení, se ukládají
data z dílčích, provozních, systémů (ekonomika, agendy). Díky tomu jsou na jednom místě dostupné kumulované
informace z řady různých systémů. Data lze přehledně zobrazovat dle nastavených kritérií v tabulkách či grafech,
popř. je možné vybrané informace zobrazit v detailních přehledech.
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