Komplexní řešení
pro ﬁnanční skupiny

> Jde o specializované řešení pro společnosti podnikající v pojišťovnictví, bankovnictví či správy
ﬁnancí. Základ systému tvoří Microsoft Dynamics NAV. Na základě zkušeností jsme vylepšili
řadu funkčních vlastností systému, které jsou pro tento typ společností nezbytné. Důraz je zde
kladen na osvojení nástrojů pro manažerskou analýzu informací pro kontrolu a rozvoj vlastních
podniků.

Jak funguje systém ve vybraných oblastech
Správa ﬁnancí
Získejte účetní a ﬁnanční řešení, které vám může pomoci sledovat a analyzovat informace o vaší organizaci. Můžete
také spravovat své ﬁnanční procesy v rámci různých měn, míst nebo společností. Komplexní a aktuální ﬁnanční
informace vám umožní snadněji vysledovat trendy a získat přehled o vašich obchodních aktivitách. Dokážete díky
tomu také využít své znalosti a identiﬁkovat nové příležitosti.
• Účetnictví
• Banka
• Pokladna
• Majetek
• Všeobecný controlling
• Controlling projektů – Workﬂow, Logistika, Nákup, Prodej, Autodoprava (kniha jízd a sledování aut)
Řízení lidských zdrojů
• Evidence zaměstnanců a uchazečů

• Hodnocení zaměstnanců

• Organizační struktury a jejich management

• Mzdy

• Správa kvaliﬁkačních předpokladů

• Správa mezd a časových dat

• Vzdělávání

• Systém odměňování

Intranetový portál
Komplexní řešení Vašich potřeb pro komunikaci a sdílení informací v organizacích. Systém umožňuje přesně deﬁnovat oprávnění pro přístup k informacím, implementovat pracovní postupy pro zpracování dokumentů nebo směrnic
a vlastních procesů organizace. Intranet je místem, kde budete mít všechny potřebné dokumenty a informace
pohromadě, v přehledné podobě a dostupné všem zaměstnancům.
Business Intelligence
Přijímejte inteligentní obchodní rozhodnutí rychleji a s větší jistotou. Získejte v reálném čase přímý přístup k důležitým informacím organizace a celé řadě analytických nástrojů, které vám pomohou spravovat rozpočty, vytvářet
a konsolidovat sestavy a vyhledávat trendy a vztahy. Získejte přehled o organizaci s možností zobrazit podrobnosti.
Prodej a marketing
Poskytněte svým pracovníkům nástroje umožňující efektivně spravovat kontakty, příležitosti a kampaně a současně
posilovat vztahy se zákazníky, které pomáhají zvyšovat objem prodeje a podporují loajalitu zákazníků.
Řízení služeb
Budete moci rychle reagovat na žádosti o zákaznickou podporu a díky přístupu k informacím z celé své organizace
přijímat zisková rozhodnutí týkající se nákladů, zásob, vytížení a ﬁnanční návratnosti provozovaných služeb.

Hlavní přínosy
• Možnost vyhodnocování informací v reálném čase. Kontrola hospodaření, controlling projektů a režijní
controlling, uzávěrkové operace, apod. – činnosti, kterým v minulosti byla věnována větší část času práce s jednotlivými systémy, jsou dnes prováděny zcela automaticky, okamžitě na pouhé vyžádání osob, které mají právo
informace kontrolovat a vyhodnocovat.
• Výrazné snížení administrativy v oblasti nákupů, dopravy a schvalování dokladů. Intranetová aplikace
a Workﬂow dokumentů přinese své ovoce v oblasti schvalování nákupů, cestovních dokladů, apod. Dojde k výraznému organizačnímu zrychlení všech operací – tím ke zvýšení efektivity a snížení nákladů na provoz společností.
• Automatizace činností při obchodním styku mezi jednotlivými ﬁrmami skupiny či pobočkami. Mezi
jednotlivými ﬁrmami skupiny či mezi jednotlivými pobočkami dochází k čilé výměně zboží a služeb. Dochází
ke sjednocení účetních standardů, obchodních postupů a sjednocení metodiky a pracovních postupů napříč celou
společností.
• 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 rozhodovací procesy napříč celou organizací a rozpoznávat nové trendy.
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