Navertica Gaming and Lottery
Vertikální řešení

Komplexní oborové řešení Navertica Gaming and Lottery je
určeno pro společnosti, které se zabývají výrobou, servisem
a provozováním výherních hracích přístrojů, interaktivních
videoloterijních terminálů a internetovým kurzovým
sázením. Řešení zahrnuje výrobu, servis, logistiku,
ekonomiku i specifické zákonem požadované agendy.
Charakteristika
Ekonomika
Řešení ekonomiky v MS Dynamics NAV plně podporuje platnou českou
legislativu a zahrnuje standardní funkčnosti, jako jsou hlavní kniha,
rozpočtování, správa závazků a pohledávek, řízení hotovosti a controlling.
Nad rámec těchto funkčností obsahuje Navertica Gaming and Lottery další
oborově specifické nástroje. Jedná se například o funkce pro automatizaci
účtování dat na základě podkladů z externích aplikací pro online sázení.
Evidence majetku
Pro evidenci majetku je k dispozici kartotéka dlouhodobého majetku.
V kartotéce majetku jsou evidované terminály v případě pronájmu. V rámci
řešení Navertica Gaming and Lottery je evidence majetku rozšířena o
informace důležité pro společnosti, které podnikají v oboru provozování
výherních terminálů. Tyto informace zahrnují číslo osvědčení nebo odkaz na
aktuální smlouvu o pronájmu. Součástí řešení je automatizace zařazení
stroje do majetku a vyřazení z majetku s vazbou na další firemní procesy.
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Klíčové procesy těchto
společností jsou zejména:
Výroba terminálů
Evidence terminálů
Evidence heren a
provozních prostor
Obchodní smlouvy
Servis terminálů
Evidence zápůjček
Výpočet a přehled čerpání
odvodových částek na
veřejně prospěšné účely
Evidence vedení správního
řízení
Evidence osvědčení o
provozuschopnosti a výpisů
z osvědčení o
provozuschopnosti
Seznam internetových
přípojek provozoven
Odečet počítadel
Internetové kurzové sázky
Evidence klíčů (HASP, CF)

Povolení provozu, poplatky a odvody
Modul evidence vedení správního řízení
umožňuje sledovat, jaký je aktuální stav řízení o
povolení k provozování výherních hracích
přístrojů. Evidence zahrnuje informace o datech
vzniku správního řízení, lhůtách pro podání
podkladů a workflow zpracování požadavku.
Modul umožňuje výpočet místních poplatků za
provozovaný výherní hrací přístroj. Součástí
řešení Navertica Gaming and Lottery jsou dále
nástroje pro výpočet částek odvodů na veřejně
prospěšné účely. Odvody jsou systémem počítané
na základě pravidel, která zahrnují také výpočet
odhadů částek odvodu pro aktuální období podle
skutečnosti za předchozí období. Řešení zahrnuje
přehled čerpání odvodových částek na veřejně
prospěšné účely jednotlivými příjemci.

Přehled položek čerpání VPÚ

Skladové hospodářství a logistika
Modul skladového hospodářství umožňuje evidenci zásob na skladech
společnosti. Tyto sklady mohou být dále rozdělené na menší celky –
přihrádky, což usnadňuje orientaci ve skladu. Systém podporuje práci se
sériovými čísly a šaržemi včetně nástrojů pro trasování sériových čísel a
šarží. Díky trasování je tak možné dohledat původ a použití sériových čísel a
šarží. To umožňuje například v případě vady nakupované komponenty
dohledat použití všech kusů, na kterých by se mohla vyskytnout stejná
vada. Pro zjednodušení a urychlení skladové evidence je možné použití
čárových kódů a snímacích zařízení pro práci s těmito kódy.
Výroba
Výrobní modul využijí společnosti, které terminály nejen provozují, ale
zabývají se také jejich výrobou. Součástí řešení výroby je řízení pracovních
týmů a směn, odvod práce výroby a údržby a vytváření podkladů pro
výkonové odměny. Řešení výroby umožňuje použití dotykových terminálů a
práci s čárovými kódy s použitím čteček těchto kódů.

Klíčové potřeby společností
působících v herním průmyslu:
Podvojné účetnictví, DPH
Komunikace s bankami
Skladové hospodářství
Evidence terminálů
Evidence heren
Evidence provozoven
Příjem a zpracování
objednávek
Příjem požadavků na servis
Plánování práce techniků
Evidence obchodních smluv
Variabilní výpočet nájmů
Nástroj pro pravidelnou
fakturaci služeb
Evidence majetku,
automatizace zařazení a
vyřazení
Komunikace s externími
systémy pro kurzové sázky
Vedení správního řízení
Hlídání platnosti osvědčení o
provozuschopnosti a výpisů z
osvědčení o provozuschopnosti
Rychlý výpočet odvodových
částek na veřejně prospěšné
účely
Vymáhání pohledávek
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Klíčové funkčnosti
vertikálního řešení:

Evidence terminálů
Terminály jsou evidované v kartotéce předmětů servisu. Evidence obsahuje
všechny důležité informace o terminálu včetně informací o dodavateli a
provozovně, na které je stroj umístěn. Pro výherní hrací přístroje a
videoloterijní terminály jsou evidovaná data platnosti osvědčení a známky. Z
karty přístroje je možné otevřít jeho kompletní servisní historii.
Servis
Modul servis je určen pro řízení oprav a údržby automatů. V průběhu
zpracování servisní zakázky je možné zaznamenávat spotřebu komponent a
v případě výměny také vrácení původního kusu na sklad. Čas techniků na
každém servisním zásahu je zaznamenaný ve výkazu včetně rozlišení typu
práce (cesta, oprava). Výkaz slouží jako podklad pro fakturaci servisního
zásahu zákazníkovi, vyhodnocování a výpočet výkonnostní odměny techniků.
Řešení servisních zakázek podporuje napojení na mobilní přenosné přístroje.
Napojení umožňuje servisním technikům čtení dat z databáze a zadávání
informací o provedeném zásahu v online režimu přímo v terénu.

Přehled osvědčení provozuschopnosti

Evidence terminálů v kartotéce
předmětů servisu
Automatizace zakládání předmětů
servisu z prodejní objednávky
Evidence počítadel předmětu
servisu
Odečty počítadel předmětů servisu
Průvodce pro zakládání obchodní
smlouvy z prodeje nebo předmětu
servisu
Variabilní výpočet nájmů dle
průměru NETTO na automatu, dle
počtu spuštěných automatů, dle
počtu odebraných automatů atd.
Dávkové zpracování fakturací
Propojení majetku a obchodních
smluv
Automatizace zařazení do majetku
Automatizace vyřazení majetku z
evidence
Průvodce pro vytváření servisních
zakázek
Emailové notifikace zákazníkovi o
stavu zpracování servisního
požadavku
Přidělování práce technikům a
sledování stavu pomocí pultu
dispečera
Výměna dílů při zpracování servisní
zakázky
Použití mobilních přenosných
přístrojů pro evidenci servisu
Skladové hospodářství s podporou
práce se sériovými čísly a šaržemi
Řízení zpětného odkupu zařízení a
přestaveb
Evidence heren a provozoven
Import ID hráčů ze systému pro
kurzové sázky
Export přijatých plateb/import
požadavků na bankovní převody z
hráčských kont
Import údajů pro měsíční
vyúčtování provozovateli
Nástroj pro evidenci vymáhání
pohledávek s možností generování
upomínek a penále
Evidence vedení správního řízení
Evidence osvědčení a výpisů z
osvědčení o provozuschopnosti
Výpočet odvodových částek na
veřejně prospěšné účely
Přehled čerpání VPÚ
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Obchodní smlouvy
Evidence obchodních smluv v rámci řešení Navertica Gaming and Lottery umožňuje systémové zpracování
smluv s provozovateli herních zařízení. Smlouva obsahuje nastavení pro automatizaci vystavování dokladů. Na
základě nastavených pravidel, stavů počítadel na jednotlivých strojích a dalších informací relevantních pro
fakturaci jsou z modulu smluv automaticky vystavované doklady.
Internetové sázky a hry
Modul internetových sázek a her poskytuje nástroje pro komunikaci s externími aplikacemi pro sázky a hry
online. Komunikace mezi externím systémem a MS Dynamics NAV zahrnuje přenos informací o hráčích,
platbách připsaných na hráčské účty nebo požadavcích na výběry z hráčských účtů. Pro výpočet provizí
provozovatelů a zaznamenání transakcí z kurzových sázek do účetnictví jsou přenášeny stavy počítadel na
terminálech pro internetové sázení a další relevantní data.

Funkcionalita - Přínosy
Funkcionalita
Jednotný a komplexní systém

Přesná evidence osvědčení o provozuschopnosti a výpisů z
osvědčení o provozuschopnosti
Výpočet odvodových částek na veřejně prospěšné účely

Komunikace s externími systémy

Servisní modul

Přínosy
Zpracování agend v jedné databázi. On-line sledování nákladů a
výnosů s možností detailu až na jednotlivé provozovny a
terminály.
Zrychlení zpracování objednávek osvědčení a jejich prodloužení
díky adresnému objednávání osvědčení v návaznosti na
objednávku provozovny a hlídání platnosti osvědčení systémem.
Automatizace výpočtu odvodových částek na veřejně prospěšné
účely na základě dat v informačním systému -> zkrácení času
zpracování výpočtu VPÚ až o 90%.
Přenosy dat mezi MS Dynamics NAV a externími aplikacemi
automatizují procesy, jako jsou odečty počítadel nebo účtování
dat z online internetových sázek.
Použití servisního modulu umožní zkrátit doby odezvy a zvýšit
využití času techniků. To vede ke snížení prostojů strojů až o 50%.
Systém umožňuje evidovat náklady na servis na úrovni každého
stroje.

NAVERTICA a.s.
(původně FUTURE Engineering) působí na trhu podnikových informačních systémů od roku 1990. Je
dodavatelem komplexních systémů na bázi Microsoft Dynamics NAV / AX / CRM, informačních portálů a
systémů managementu (např. ISO 9001, 14001, 20000, 27001, atd.). Cílem firmy je nejen dodávka systému,
ale zejména zlepšení hospodářského výsledku zákazníka využíváním dodaného systému. Odvětvová řešení
Navertica jsou implementována u mnoha domácích i zahraničních, převážně evropských, zákazníků.
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