Dynamics Online NAV
Pořízení informačního systému představovalo do nedávna pro ﬁrmu značnou investici s negativním dopadem do ﬁremních
ﬁnancí. Hlavním důvodem byla nutnost
koupit na začátku projektu softwarové licence pro potřebný počet uživatelů a tomu
odpovídající IT infrastrukturu spolu s dalšími náklady na provoz, např. na interní IT,
roční udržovací poplatky za software atd.
S masivním rozvojem technologií cloudu se
v posledních letech pro zákazníky otevřely
nové možnosti pro pořízení a následné využívání podnikových informačních systémů.
Jedná se o model nasazení software formou
tzv. SaaS (Software as a Service - Software
jako služba), kdy si zákazník informační systém pouze pronajímá, a to včetně potřebné
infrastruktury pro jeho provozování. Šetří
tak významným způsobem náklady na jeho
pořízení a provoz. V modelu SaaS má klient dostupnou a vždy nejmodernější technologii při zachování vysoké dostupnosti
i bezpečnosti a získává tak vysoký uživatelský komfort.

Jaká ﬁrma nejlépe využije výhod služby
Dynamics Online NAV
Produkt je určen pro malé až střední společnosti. Díky
tomu, že systém je vícejazyčný a splňuje legislativní požadavky pro většinu zemí na celém světě, je vhodný i pro
ﬁrmy, které mají pobočky v zahraničí. Speciální kategorií
zákazníků jsou účetní ﬁrmy, které prostřednictvím systému Dynamics Online NAV mohou poskytovat své služby
více zákazníkům.

Funkční oblasti Dynamics Online NAV
Dynamics Online NAV je podnikový systém s bohatou
funkcionalitou, který nabízí komplexní funkce pro automatizovanou správu ﬁnancí a evidenci majetku, řízení nákupních a prodejních procesů i skladových operací. Systém je rozšířen o základní manažerské nástroje
v podobě přednastavených sestav a analýz, které dávají majitelům a managementu dobrý přehled o stavu
a hospodaření ﬁrmy.

Co je Dynamics Online NAV
Společnost WEBCOM se rozhodla reagovat na sílící poptávku zákazníků a připravila službu Dynamics Online NAV.
Zákazník si může pronajmout systém na platformě Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) jako službu, která
mu bude zřízena v řádu několika hodin. Nemusí se starat
o hardware, infrastrukturní software ani o licence ERP systému. Samozřejmostí je dokonalé zabezpečení dat, které
je poskytovatel schopen zajistit na nejvyšší úrovni. Platí se
pouze za přístupy uživatelů do systému na měsíční bázi.

Ukázka ze systému Dynamics Online NAV

Systém obsahuje následující funkční oblasti:
> Finance a účetnictví

>Prodej

Modul umožňuje spravovat hlavní knihu, závazky, pohledávky, investiční majetek a peněžní toky. Provádí
párování a inkaso. Další funkcionalitou je sestavování
rozpočtů, tvorba a konsolidace sestavy a výkazů a vyhledávání trendů a vztahů v kterékoli části společnosti.

Pomocí modulu Prodej se realizují obchodní případy se
zákazníky. Modul zachycuje celý prodejní cyklus od tvorby nabídek přes objednávky a fakturaci až po dodávky
zboží zákazníkům.

> Řízení zásob
> Majetek
Modul Majetek je určen k evidenci, odepisovaní a účtování dlouhodobého i drobného majetku hmotného i nehmotného. Sleduje se majetek od okamžiku pořízení až
po vyřazení.

> Nákup
Oblast řízení nákupu podporuje všechny procesy v oblastech skladování na jedné či několika lokacích, řízení
skladů, plánování nákupů, přepravy zboží k zákazníkovi,
online spolupráce s dodavateli a odběrateli nebo např.
maloobchodním prodejem.

Primární funkcí modulu Řízení zásob je přehledná a přesná evidence všech skladových pohybů a skladových položek.

Počáteční implementace zajistí hladké spuštění systému
Implementace je významně zkrácena a metodologie
uzpůsobena nabízenému standardizovanému řešení.
Rozsah implementace v doporučeném režimu zahrnuje
10 poradenských dní, kdy proběhne:
>
>
>
>
>

Úvodní schůzka se specializovaným konzultantem
Základní zaškolení do obsluhy systému
Migrace dat
Donastavení (dodatečné parametrizace) systému
podle požadavků zákazníka
Pomoc při startu

který slouží pro práci s výstupy z aplikace Microsoft Dynamics NAV a vyřešit tak i další oblasti svého IT jako např.
firemní poštu, sdílení dokumentů atd.
Navržené řešení poskytuje podporu webových služeb,
pomocí kterých je možné Dynamics Online NAV integrovat s ostatními systémy.

Cenový model
Zákazník si pronajímá Dynamics Online NAV jako službu na měsíční bázi za počet uživatelů, kteří se přihlásili
do systému alespoň 1× za měsíc.

Zákazník obdrží uživatelskou příručku v češtině, která
mu pomůže při používání systému.

Spočítejte si vaši cenu na www.dynamicsonline.cz.

Podpora a rozvoj systému
Systém je dimenzován na vysoký výkon, zabezpečení
i dostupnost. Našimi partnery jsou významná datová centra, díky kterým můžeme garantovat podporu na nejvyšší úrovni. Zákazník má přístup na Helpdesk (komunikace
v českém jazyce) s technickou podporou v pracovní dny
a dostupnou řadou služeb jako zálohování dat, správa
aplikace a IT infrastruktury.

V měsíčním poplatku za službu je zahrnuto:
> Softwarové licence produktů Microsoft
> Infrastruktura potřebná pro provoz služby včetně
základní správy
> Garance aktualizace legislativy ČR
> Přístup na helpdesk a základní podpora, 2 servisní
incidenty měsíčně
> Upgrade na nové verze systému Microsoft Dynamics
NAV a ostatního potřebného SW pro provoz
aplikace
> Uživatelská příručka v češtině

Licenční modely v závislosti na využití poskytovatele
infrastruktury
Zákazník má možnost pronajmout si informační systém
v datovém centru provozovaném v České republice a využít tak možností větší kontroly nad svými daty ve smyslu
zálohování dat na lokální úložiště a dalších nadstandardních služeb. Nebo si lze zvolit pronájem systému formou
cenově efektivní veřejné cloudové služby provozované
společností Microsoft v datových centrech v Evropě. Obě
varianty obsahují stejnou funkcionalitu systému, liší se
pouze mírou podpory a konfigurací služeb.
Technologie a možnosti integrace na další firemní
systémy
Služba Dynamics Online NAV je postavena na produktu
Microsoft Dynamics NAV, který pro ukládání dat využívá
nejnovější databázový server Microsoft SQL Server. Celý
systém stojí na aktuálních verzích Microsoft Windows
Server. Klientský přístup je zajištěn buď pomocí standardního Windows klienta nebo je možné využití plnohodnotného webového klienta.
Celé řešení je postaveno na sdílené infrastruktuře využívající tzv. multitenantní prostředí, které zajišťuje vysokou bezpečnost a výkon celé aplikace. Uživatelé mohou
za výhodných podmínek využít Microsoft Office 365,

Pro zpracování cenové nabídky kontaktujte WEBCOM.
Email: dita.burianova@dynamicsonline.cz

Vyzkoušejte již nyní
Webcom Dynamics Online NAV si můžete vyzkoušet
bezplatně po dobu 30 dní na adrese:
www.dynamicsonline.cz

Nevyřízené prodejní objednávky + zákazníci dle prodejců

Výhody řešení
>

Pozitivní dopad do ﬁnancí ﬁrmy (operativní
náklady místo investičních, cash-ﬂow)

>

Aktivace systému během několika hodin
s možností využít první měsíc na zkoušku

>

Zákazník platí pouze za skutečný výkon
(HW, SW), který spotřebuje za měsíc

>

Žádné dodatečné náklady za infrastrukturu
ani licence

>

Systém lze rozšiřovat např. v případě
expanze ﬁrmy do zahraničí, navýšení počtu
zaměstnanců, požadavků na dodatečnou
funkcionalitu atd.

>

Aktivace již od jednoho uživatele

>

Přístup k systému z libovolného zařízení
přes internet

>

Provázanost systému s jinými Microsoft
produkty. Např. Microsoft Ofﬁce 365,
Microsoft Sharepoint, Microsoft Dynamics
CRM atd.
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