Řešení pro
velké a mezinárodní projekty

> Základ systému tvoří mezinárodní platforma Microsoft Dynamics, jež garantuje dlouhodobou
podporu a rozvoj systému. Samozřejmostí je možnost implementace řešení nejen mezi jednotlivými pobočkami dané organizace v jedné zemi, ale také rozšíření do poboček v zahraničí.
> Platforma Microsoft Dynamics nabízí podporu více jazyků a měn, zajištění aktuální legislativy
dané země, další funkce speciﬁcké pro konkrétní země a celou řadu sdílených služeb pro více
lokalit a funkce pro spolupráci více organizací. Umožníme vám efektivně pracovat, řídit změny
a dosáhnout globální konkurenceschopnosti. Díky řešení získáte jistotu, že vaše řešení pro řízení
organizace bude vždy odpovídat potřebám pracovníků a požadavkům vašeho podnikání.

Hlavní přínosy Microsoft Dynamics
• Umožní řízení organizace napříč různými provozy pomocí jediného, přizpůsobitelného globálního řešení ERP.
• Získáte přehled o všech provozech v reálném čase – kompletní přehled o celé organizaci pro účely
ﬁnančního výkaznictví a provozních rozhodnutí.
• Optimalizace obchodních procesů – díky konsolidaci a standardizaci procesů bude vaše organizace
moci začít optimalizovat obchodní funkce (např. mezipodnikové obchodování, plánování pro více lokalit nebo účetní uzávěrky).
• Možnost expandovat na nové trhy – rychlé škálování globálního řešení ERP podporuje přidávání nových lokalit, geograﬁckých celků nebo odvětví s minimálním úsilím oddělení IT. Mezipodnikové funkce
a funkce podporující více lokalit, jazyků a měn zajišťují bezproblémovou spolupráci napříč hranicemi
a také podporu místních daní, předpisů a požadavků trhu.

• Zjednodušení IT prostředí – standardizace na jednom ERP řešení, které je založené na platformě společnosti Microsoft, usnadňuje inovace díky využití stávajících investic do produktů a technologií společnosti Microsoft, jako jsou například produkty Microsoft SharePoint Server nebo Microsoft Ofﬁce.
Výhody implementace
• Řešení je vždy navrženo unikátně pro daného klienta na základě důkladné analýzy procesů a požadavků zákazníka.
• Celá implementace je řešena dle metodiky SURE STEP společnosti Microsoft s přidanou hodnotou
vlastních řešení společnosti WEBCOM a. s.
• Garantujeme dlouhodobou podporu a rozvoj systému.
• Navrhneme vám takové řešení, které bude plně respektovat chod vaší společnosti a speciﬁčnost vašeho podnikání.
• O rozvoj a údržbu vašeho podnikového systému se po provedení implementace bude starat tým supportních manažerů, díky kterým budete mít řešení v souladu s legislativou, vždy aktuální a případné
změnové požadavky budou operativně vyřešeny.
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