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Jednotná flexibilní moderní platforma
logistických řešení pro každé odvětví

3PL Dynamics (Third Party Logistics)
Jde o standardní řešení, které je možné využívat pro řízení
všech procesů dynamického světa logistiky, který bývá
v opačném gardu řízen jednoúčelovými nástroji rozličných
poskytovatelů těchto služeb, kteří se musí neustále potýkat
s řešením malých rozdílů v jednotlivých sektorech logistických
procesů. Naproti tomu je logika platformy 3PL Dynamics
postavena nikoliv na rozdílech, ale na podobnostech těchto
procesů. Logistické procesy a jejich řízení je postaveno na
standardech: jde o modulární řešení, ve kterém si vždy
vyberete jenom to co potřebujete využívat. Funkce jsou
vyvíjeny a sdíleny vždy pro celé oborové řešení.

Efektivní řízení procesů a správné nastavování marží určuje vaši pozici vůči konkurenci, což je v přímém
rozporu mezi tímto přístupem a využíváním nákladného softwarového řešení na míru. Řešení na míru
se podobá rukavicím, které sice padnou, ale jak dlouho je budete používat? Jakékoliv následné úpravy
software mohou být velice nákladné s dalším rizikem, které představuje limitovaná kapacita vašich zdrojů
potřebných pro vývoj dalších modifikací. Proto si vyberte nejmodernější softwarovou platformu 3PL
Dynamics: řešení budoucnosti pro skladování, překládku a přepravu zboží po zemi, po moři a vzduchem.
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Řešení 3PL Dynamics využívá výkonnou platformu ERP
systému Microsoft Dynamics Business Central, který
kombinuje flexibilitu s vysokou úrovní stability
a použitelnosti. Díky jednorázové a rychlé implementaci
je software na zakázku zbytečný. Ze všech myslitelných
provozních a logistických procesů, které jsou standardně
součástí našeho softwaru, umožňujeme povolovat pouze
ty funkce, které potřebujete a to díky tomu, že můžeme
upravit jeho konfiguraci. Díky jedinečným funkcím
platformy 3PL Dynamics probíhá údržba a aktualizace
bez narušení kontinuity vašeho podnikání.
Od standardního odvětvového řešení byste samozřejmě
neočekávali nic jiného!
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Vaše výzva
Vývoj v informačních technologiích jde stále rychleji
a rychleji, což je samo o sobě výzvou. A poskytovat
logistickým společnostem řešení představuje výzvu
na druhou. Nezbytná optimalizace procesů
představuje nikdy nekončící proces. Každé kvalitní
IT řešení představuje bĳící srdce všech operací.
Na druhé straně čím více aplikací se stávají kritickými
pro obchodní procesy, tím riskantnější a nákladnější
se jejich vývoj stává. Díky tomu je udržování kroku
s IT technologiemi příležitostí a pastí současně.

Na základě zkušeností, že jiní poskytovatelé
logistických služeb se samostatně pokoušejí znovu
a znovu vynalézat kolo, uzavřeli jsme partnerskou
spolupráci s holandskou společností Boltrics
a uvádíme na trh jejich standardní řešení
3PL Dynamics pro odvětví logistiky. Jako moderní,
mezinárodně působící a certifikovaný partner ERP
a CRM řešení vám pomůžeme zefektivnit interní
procesy, snadno vás provedeme implementací
vhodných produktů, které budou použity v souladu
s nejmodernějšími trendy v oblastech aplikačních
technologií a rádi vám pomůžeme s digitální

3PL Dynamics
a jeho podpora

transformací a řešením postaveným na cloudových
technologiích. Již 30 let pomáháme zlepšovat
hospodářský výsledek našich zákazníků v České
a Slovenské republice a u zákazníků v mnoha
zemích v Evropě, v Jižní Africe a v USA.

Dohromady silnější
Vaše organizace může také těžit ze standardů
oborového řešení. Díky vašemu zadání
se stane řešení 3PL Dynamics spolehlivějším
a výkonnějším nástrojem ve prospěch všech
uživatelů a za výhodnějších podmínek než při
využívání drahých a rychle zastarávajících
softwarých aplikací na míru. Rádi vám ukážeme
přidanou hodnotu našeho nejmodernějšího řešení.
Zveme vás, abyste nás kontaktovali. Rádi vám
předvedeme to, co nebude samozřejmě nic jiného
než standard.

Česká republika - Brno
Šumavská 15, 602 00
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

Slovensko - Bratislava
Bohrova 1, 851 01
TEL +421 268 206 200
EMAIL bratislava@navertica.com

Jižní Afrika - Sandton
29 11th Ave, Rivonia, 2191
TEL +27 11 234 8833
EMAIL sandton@navertica.com


