7 powodów, dlaczego warto wybrać system ERP

Powód nr 1 – Bezpieczeństwo wyboru Microsoft Dynamics NAV
Dlatego zaufało mu ponad 100.000 firm na całym świecie!
Microsoft Dynamics NAV (dawniej zwany Navision) to zintegrowane oprogramowanie biznesowe dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Jest jednym z najpopularniejszych systemów ERP na świecie, co jest najlepszą rekomendacją dla Twojej firmy.
Intuicyjna obsługa, wiele udogodnień oraz rozwiązania zgodne z polskim i międzynarodowym prawem, to najczęściej
wskazywane atuty systemu Microsoft Dynamics NAV.
1.

Pomoże pracownikom Twojej firmy tak samo, jak ułatwia pracę ponad 1.500.000 użytkownikom w ponad
100.000 firmach na całym świecie.

2.

Bogata funkcjonalność efektywnie wspiera proces zarządzania w każdej małej i średniej firmie.

3.

Łatwo dopasowuje się do specyfiki branży i biznesu, dzięki elastycznej platformie, która pozwala na
modyfikacje i przyspiesza wdrożenie.

4.

Ma bardzo przyjazną obsługę bardzo podobną do produktów Microsoft Office, dlatego tak łatwo się z niej
korzysta.

5.

Pracuje w wielu językach i na wielu walutach – dlatego z powodzeniem może być wykorzystywana w pracy
międzynarodowych organizacji lub firmach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami.

6.

Jest zgodny z przepisami prawa polskiego oraz międzynarodowego!

Powód nr 2 – Elastyczność
Dlatego cieszy się zaufaniem wielu firm

Ze względu na liczne funkcjonalności oraz możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb danej firmy z powodzeniem
wykorzystywany jest w wielu branżach:
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Powód nr 3 – Intuicyjność
Dlatego jest łatwy w nauce i prosty w codziennej obsłudze
Microsoft Dynamics NAV to system, który został zaprojektowany tak, by spełnić nie tylko strategiczne oczekiwania Zarządu i
właścicieli, ale również maksymalnie ułatwić codzienną pracę użytkowników, którzy na nim pracują. Właśnie z tego powodu
Microsoft wyposażył ten system w innowacyjny interfejs użytkownika (Role Center), dzięki któremu wszystkie zadania wykonuje
się lepiej, szybciej i mądrzej.

Interfejs dostosowany do roli użytkownika
Jedną z najważniejszych funkcjonalności jest możliwość własnego ustawiania widoków i okienek. Każdy użytkownik może je
samodzielnie

ustawić zgodnie ze swoim stanowiskiem i zakresem obowiązków, a dzięki temu skrócić czas dotarcia do

najważniejszych informacji w systemie – dokumentów, raportów, analiz czy poczty Outlook. Wystarczy kilka kliknąć i gotowe!
Systemowo wbudowane narzędzie analityczne Business Intelligence dodatkowo usprawnia cały proces. W efekcie użytkownicy
nie widzą 90% niepotrzebnych im funkcji a w zamian za to mają czytelny, uporządkowany widok oraz przegląd zadań do
wykonania w bliższej i dalszej perspektywie. Właśnie dlatego użytkownicy systemu Dynamics NAV pracują tak wydajnie.

Rozwiązania powstałe w oparciu o doświadczenia ponad 2000 pracowników
Innowacyjny system rozwiązań biznesowych powstał w wyniku przeprowadzenia badań ponad 2000 pracowników w ich
miejscach pracy. Ta bezcenna wiedza pomogła stworzyć interfejs, który jest przyjazny, rozwiązuje najczęściej powtarzające się
problemy i usprawnia wykonywanie codziennych zadań, do minimum skracając czas dotarcia do najważniejszych danych.
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Powód nr 4 - Wydajność Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV jest wybierany zarówno przez małe firmy, które chcą rosnąć i używać systemu, który dopasuje się do
ich rozwoju, ale również przez firmy średnie i duże, które potrzebują systemu o bogatej funkcjonalności oraz elastycznego,
który

będzie

w

stanie

dopasować

się

do

ich

indywidualnych

wymagań.

Niezależne

badania

pokazują,

że firmy, które korzystają z systemu Microsoft Dynamics NAV odnotowują większą produktywność i automatyzują codzienne
obowiązki pracowników.
Żeby sprostać takim wymaganiom potrzebny jest oczywiście wydajny system, który będzie działał szybko i stabilnie. Microsoft
Dynamics NAV oparty jest o jedną z najbezpieczniejszych i popularnych baz danych jaką jest Microsoft SQL.

Przykłady wydajności i skalowalności systemu u klientów Microsoft Dynamics NAV:


Generuje ponad 100 tys. dokumentów sprzedaży (FV, WZ, FVK) miesięcznie.



Bezproblemowo obsługuje ponad 5 milionów dokumentów.



Pozwala szybko analizować ponad 2 miliony wariantów indeksów materiałowych.



Kontroluje ponad 50 tys. odbiorców.



Przetwarza bazę z ponad 1 TB danych.



Oblicza płace dla ponad 15.000 pracowników.



Pracuje na nim nawet ponad 1000 użytkowników jednoczesnych!

Powód nr 5 – Możliwości finansowania i zakupu
Dystrybucją Microsoft Dynamics NAV zajmują się wyłącznie certyfikowani partnerzy Microsoft Dynamics NAV. Oprócz
oprogramowania dostarczają klientom wartości dodane w ramach usług obejmujących prowadzenia projektów, wdrożenia,
dostosowania oprogramowania oraz usług wsparcia. Głównym celem działań partnerów jest optymalizacja wdrażanych
rozwiązań zgodnie z wymaganiami klientów. Niezależnie od sposobu i miejsca wdrożenia, klienci mają możliwość wyboru
modelu zakupu licencji Microsoft Dynamics. Zakupu licencji można dokonać w formie jednorazowej opłaty lub miesięcznego
abonamentu:

LICENCJA NA SERWER
Licencja wieczysta (serwerowa) na system Microsoft Dynamics NAV, która wiąże się z jednorazową opłatą, zapewnia
użytkownikom możliwość klasycznego - indywidualnego wdrożenia funkcjonalności ERP lub szybkiego przy pomocy
narzędzi NAV.express. Ten model licencjonowania gwarantuje dostęp do systemu użytkownikom jednoczesnym dostęp do pełnej funkcjonalności systemu w danej chwili.

SUBSKRYPCJA - OPŁATA MIESIĘCZNA
Subskrypcja oprogramowania Microsoft Dynamics NAV to model, który umożliwia minimalizację kosztów zakupu licencji
na początku wdrożenia. W modelu subskrypcyjnym opłata licencyjna jest naliczana miesięcznie dla każdego
użytkownika nazwanego (imię i nazwisko).
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Powód nr 6 - Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości
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Powód nr 7 - Funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics NAV
Zarządzanie Finansami



Zgodność z przepisami prawa polskiego oraz MSR/MSSF



Należności i zobowiązania



Rachunek kosztów



Kadry i płace



Bankowość elektroniczna



Środki trwałe



Konsolidacja



Wielowalutowość



Budżetowanie



Przepływy pieniężne (cash flow)



Zarządzanie dostępnością MRP



Obsługa zakupów i dostaw + rozpoznawanie dokumentów OCR



Gospodarka magazynowa + wiele lokalizacji + kody kreskowe



Magazyn Wysokiego Składowania



Sprzedaż i marketing + obietnice zamówień (ATP/CTP)



Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM)



Obsługa dokumentów elektronicznych EDI



Optymalizacja zapotrzebowania i stanów magazynowych



Zatwierdzanie dokumentów zakupu i sprzedaży (work flow)



Śledzenie zapasów (nr partii, serii, dat ważności)

Zarządzanie Usługami



Śledzenie kosztów + roboty w toku

i Projektami



Budżetowanie projektów



Harmonogramowanie zleceń



Alokacja zasobów + obsługa serwisantów



Rozliczanie umów



Rejestracja zgłoszeń serwisowych



Analiza historii napraw



Planowanie dostaw MRP



Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)



Planowanie i harmonogramowanie produkcji (MPS)



Obsługa BOM i marszrut produkcji



Kompletacja na zamówienie (ATO) lub na magazyn (ATS)



Obsługa produkcji zleceniowej lub procesowej



Obsługa produkcji farmaceutycznej, kosmetycznej lub spożywczej



Analizy kontrolingowe i wielowymiarowe



Analiza centrów kosztu/zysku (MPK)



Graficzna analiza procesów logistycznych



Wsparcie dla Business Intelligence oraz Power BI

Integracja z systemami



Portale internetowe

zewnętrznymi



WebServices



Office 365

Zarządzanie

Łańcuchem

Dostaw

Zarządzanie Produkcją

Analizy Biznesowe
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KONTAKT

www.MasterLeague.pl
www.MicrosoftDynamicsERP.pl

Sprawdź również ofertę NAV365
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