Microsoft Dynamics 365
Business Central
Komplexní řešení pro váš podnik
Propojení vašeho byznysu

Jste firma s dlouholetou tradicí nebo teprve začínající
start-up, který potřebuje ke svému fungování
spolehlivý informační systém k pokrytí všech
obchodních a finančních procesů firmy? Řešení
Microsoft Dynamics 365 Business Central zastřešuje
pilíře digitální transformace, a to jak provozní
efektivitu, tak i zvýšení produktivity zaměstnanců.
Pokud máte zájem o správu a přehled k nákupu,
prodeji, logistice, skladů i služeb, popřípadě výroby...
je Microsoft Dynamics 365 Business Central pro vás
vhodnou volbou.

Nasazení jednoho
uceleného řešení

Úplný přehled o podnikání

Propojte váš byznys!
Řízení projektů

Přizpůsobení vašim
potřebám

Pokyny pro zaměstnance vedoucí
k optimálním výsledkům

Možnost rozšíření pro
konkrétní odvětví

Připravenost na růst firmy

Ideální systém Microsoft Dynamics 365
Business Central propojující oblasti
managementu a reportů, nákupu
a logistiky, s plánem rozšíření systému
o servisní aktivity a podporu řízení
obchodních a prodejních aktivit.
Začněte snadno a rychle!
▪
▪
▪
▪

Řízení
dodavatelského
řetězce

Inteligentnější prodej a lepší
služby zákazníkům

Snadný začátek a růst

Moderní ERP (Enterprice Resource Planning) systém
je uceleným řešením pro řízení podnikových procesů
a používá se po celém světě. Systém je provozován
v cloudu s vysokou dostupností nebo na serverech
podniku. V cloudové variantě zajišťuje poskytovatel
průběžný update a upgrade systému včetně příslušné
legislativy. Business Central zahrnuje všechny
potřebné funkčnosti pro oblasti účetnictví, finance,
sklady, nákup a závazky, prodej a pohledávky,
výroby, projekty a servis. Řešení je integrované
s Microsoft 365 a díky vestavěné inteligenci je
snadno použitelné a pomáhá zkvalitňovat obchodní
rozhodování.

Řízení prodeje
a služeb

Správa všech fází prodeje
přímo z Outlooku

Kvalifikovanější rozhodování

Co je Business Central?

Správa financí

Možnost pracovat všude,
kde to váš byznys vyžaduje

Řízení provozu

Reporting a analýza

▪
▪
▪
▪

v cloudové verzi není potřebné mít hardware
rychlá a snadná implementace systému
možnost připojení z jakéhokoliv zařízení –
z tabletu nebo mobilu formou aplikace
na straně klienta postačí pouze kompatibilní
prohlížeč
přívětivé uživatelské rozhraní
možnost propojení s dalšími aplikacemi
Microsoft 365 – Outlook, Excel, Word
měsíční platby za správu a licence
snadná rozšiřitelnost pomocí hotových řešení
z App Source

Jedno ucelené řešení naplňující potřeby firem

Automatické
sjednocení systémů
a procesů
umožňuje správu
financí, prodeje,
služeb a provozu.

Umožňuje propojení
s aplikacemi třetích
stran, jako je mzdová
agenda, bankovnictví,
CRM nebo specifické
systémy pro konkrétní
odvětví.

Business Central je
součástí řešení
dodávaných firmou
Microsoft a může být
integrován s programy
Microsoft 365 (Excel,
Word, Outlook, Power BI,
atd.).

Business Central může být datově
propojen s jinými systémy, pokud mají
připravena příslušná rozhraní (např.
WebServices, API, ODATA). Pokud
rozhraní nejsou k dispozici, je nutné
použít buď univerzální integrační
nástroje od Microsoftu nebo od jiných
výrobců, příp. vyvinout specifické
propojení.

Microsoft Dynamics 365 Business Central
Kdo jsou zákazníci pro Business Central, pro koho je
určeno?
Řešení je vhodné pro malé a středně velké firmy od jednoho uživatele až po mnoho set uživatelů. Může
být využíván jak v komerčních organizacích, tak
i
v
nekomerční
sféře.
Funkčnost
systému
je přizpůsobena legislativě i jazyku země, ve které je
systém na trhu. S ohledem na možnost práce uživatelů
ve více jazycích současně je vhodný také pro
mezinárodní organizace.

Zajistěte nepřetržitý chod podniku s efektivním řešením, které propojuje
prodejní, servisní, finanční a provozní týmy a pomáhá jim rychleji se
adaptovat a dosahovat výsledků.
Manažerské pohledy a prognózy
Dashboard propojuje data napříč účetnictvím,
prodejem,
nákupem, skladem i
zákaznickými
interakcemi a přináší tak rychle a přehledně souhrnná
firemní data. Získáte okamžitý přehled o stavu
firemních procesů a jejich vývoji. Můžete zpřesnit
prognózy, upravovat finanční prognózy pomocí
modelování a analýzy dat v různých dimenzích.
Prodej a služby
Business Central umožňuje zobrazení klíčových
obchodních příležitostí a interakcí se zákazníky,
zrychlení procesu prodeje od nabídky až po generování
skutečných příjmů, vše pomocí aplikace Outlook. Mějte
přehled o pracovní kapacitě vašich obchodníků, lépe
přiřazujte úkoly a tím urychlete vaši reakci na poptávky.
Řízení projektů
Spravujte a sledujte zákaznické projekty s využitím
funkcí pro plánování zdrojů, optimalizaci výrobních
kapacit i kapacit zdrojů. Kontrolujte a rozvíjejte
rozpočet tak, aby byla zajištěna profitabilita projektu a
zároveň sledujte reálné náklady oproti plánovaným.
Rozhodujte na základě reportů o stavu projektu,
profitability a využívání zdrojů.
Řízení dodavatelského řetězce
Informace o výrobě, skladech, objednávkách a prodeji
na jednom místě. Business Central díky vestavěné
umělé inteligenci umožňuje lépe předvídat stav zásob a
objednávat tak jen to, co bude potřeba doplnit, tedy
optimalizovat úroveň skladové zásoby. Automatický
výpočet stavu zásob a dodacích lhůt vám pomůže
vyhnout se ztrátám prodejních příležitostí stejně tak
jako návrh alternativy v případě nedostupnosti zboží.
Kontaktujte nás, rádi se staneme vaším odborným poradcem! Jako moderní, mezinárodně působící
a certifikovaný partner ERP, CRM a M365 řešení poradíme, jak komplexně nastavit nové celofiremní procesy. Aplikujeme
Best Practices při propojení financí, obchodních procesů i logistiky. Více 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.
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