
Případová studie

Microsoft Dynamics 365 

Business Central Online

Jste nový pilně vybudovaný Start Up nebo

společnost s dlouholetou tradicí s několika

neúspěšnými pokusy o implementace různých

lokálních systémů?

Jste hrdí na svou práci, své týmy, je vaším

zájmem spokojenost zákazníků, ale chybí vám

vhodný nástroj pro více než jen základní finanční

řízení, fakturaci a jednoduché vedení zásob?

Inspirujte se z první implementace MS

Dyn365 BC Online v České republice…

„Hledali jsme solidní a stabilní ERP systém, který

je možné naimplementovat rychle. Měli jsme

zkušenost s řešením SAP, ale chtěli jsme něco

více uživatelsky přívětivého a vhodnějšího pro

rostoucí společnost, která plně podporuje

flexibilitu zaměstnanců, práci odkudkoliv a je

schopna komunikovat ve více jazycích.“

Jakub Grosman, 

jednatel Aquashield Europe

Rozsah a komponenty řešení

Základ standardu Microsoft Dynamics 365 

Business Central

▪ Finance

▪ Nákupní procesy

▪ Externí sklad

▪ Prodejní procesy

Navertica extensions

▪ Jednotný vzhled dokumentů ve stylu 

Aquashield – bez nutnosti programování, 

layout, který může upravovat i sám zákazník.

▪ Automatizace procesů – drobné zakázkové 

úpravy zvyšující uživatelský komfort řešení.

Výchozí stav…

Nově vzniklá společnost Aquashield Europe

vlastnící licenci společnosti Philips pro prodej

Philips water products byla od počátku výběru

ERP rozhodnuta pro využití cloudové platformy.

Důvody otevřenosti řešení pro budoucí růst

společnosti a možnost propojitelnosti se

systémy třetích stran byly neoddělitelnými

požadavky pro výběr ERP, stejně tak jako

zkušenosti partnera s mezinárodními

implementacemi.

Primární podmínkou byl termín spuštění ERP

do produktivního procesu nejpozději

do poloviny l istopadu 2019 spjatý s dovozem

a naskladněním první dodávky vodních filtrů pro

následný prodej distributorům do zemí EU

i mimo ně.

Krok po kroku – jak to vše probíhalo?

V rámci přednabídkové analýzy, zaměřené na

identifikaci hlavních procesů, kritických bodů

a postupů vhodných pro sestavení návrhu řešení

IS a manažerských výstupů, byl zároveň

stanoven potřebný počet uživatelů. Jako trusted

advisor s odbornými zkušenostmi z oblasti řízení

financí a ekonomiky, prodeje, skladů a logistiky

jsme na základě našeho know-how jednotlivé

procesy optimalizovali a celé řešení systémově

a strategicky nastavili.

Velikost licence

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Online prostřednictvím CSP programu

5x Dyn365 BC Essential (Enterprise)

5x Dyn365 BC Team member (Enterprise).
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Ideální nadnárodní komplexní systém 

MS Dyn365 BC propojující oblasti 

managementu a reportů, nákupu a 

logistiky, s plánem rozšíření systému o 

servisní aktivity a podporu řízení 
obchodních a prodejních aktivit. 

V rámci cloudové strategie a 

propojitelnosti jednotlivých produktů 

společnosti Microsoft získáte užitečné 

prostředky a nástroje pro úspěšný start!

V projektu byla použita NVR agilní

implementační metodologie a celý

implementační projekt proběhl na běžné poměry

velmi rychle – během jednoho měsíce.

Hybridní cloud řešení postavené platformě

MS Dyn365 BC bylo nasazeno do

produktivního provozu za 51 dní (od podpisu

smlouvy do GO LIVE).

Řešení bylo postaveno na nejnovější verzi

Microsoft Dynamics 365 Business Central 15

a připraveno pro migraci na online licence verze

MS Dyn365 BC po jeho uvolnění v ČR.

Inovativnost a vize se stala realitou a k 8. 4. 2020

jsme úspěšně systém ERP převedli na verzi

Online a je již v aktivním provozu a jak uživatelé

potvrzují – vše krásně funguje, jako doposud.

Velkým přínosem implementace řešení je jeho

replikovatelnost a propojitelnost podporující

digitální transformaci firem.

Jaké můžou být další etapy rozvoje systému? 

Rozšíření řešení o sofistikovaný reporting na

Power BI nebo automatizace prostřednictvím

Microsoft Flow a Microsoft PowerApps.

Výhody cloudového řešení v podobě přístupu

odkudkoliv, možnosti připojení

se prostřednictvím webového rozhraní

z jakéhokoliv zařízení – tabletu nebo mobilu

formou aplikace, jsou ve společnosti Aquashield

využívány každodenně. Dokonce i hlavní účetní

společnosti ráda využívá různé druhy vzdáleného

připojení a preferuje přizpůsobivý layout

jednotlivých rozhraní, grafiku i ergonomii

ovládání. Zákazník také pozitivně hodnotí

intuitivní a přívětivé uživatelské rozhraní, které je

kompatibilní s Microsoft 365, s obrovským

přínosem exportů do excelu, online v pronájmu

– tzn. měsíční platby za správu i licence, ideální

komplexní přepojení financí, logistiky a skladů,

jsou podle slov zákazníka velkou výhodou oproti

jeho předchozím zkušenostem se systémem

SAP.

Česká republika - Brno

Šumavská 15, 602 00, Brno

TEL +420 541 425 911  
EMAIL info@navertica.com

Česká republika - Praha

Na Okraji 335/42, 162 00

TEL +420 541 425 911 
EMAIL praha@navertica.com

Jako moderní, mezinárodně působící a certifikovaný partner ERP a CRM poradíme, jak komplexně nastavit nové 

celofiremní procesy, aplikujeme Best Practices při propojení financí, obchodních procesů i logistiky.

Již 30 let působíme na trhu podnikových informačních systémů a pomáháme zlepšovat hospodářský výsledek 

našich zákazníků nejen v České a Slovenské republice, ale rovněž implementujeme softwarová řešení u zákazníků v 

mnoha evropských zemích, v jižní Africe a v USA.

Rádi se staneme vaším odborným poradcem!


