Na platformě Microsoft Dynamics NAV

Kompletní MIS/ERP řešení pro polygrafický průmysl
PrintVis je komplexní standardní MIS/ERP řešení pro řízení společností
v polygrafickém průmyslu. PrintVis je vyvinut a certifikován pro ERP systém
Microsoft Dynamics NAV. PrintVis řídí všechny úlohy a procesy od předtiskové
přípravy po samotný tisk a dokončující operace ve všech typech tiskařských
společností.
PrintVis je nákladově efektivní,
flexibilní a modulární řešení, které je
mimořádně škálovatelné, takže jej lze
rozšiřovat v závislosti na růstu
společnosti. PrintVis může být
nastaven a implementován pro různé
typy tiskařských procesů tak, aby to
odpovídal vašemu rozpočtu i typu
podnikání.
S řešením PrintVis můžete lehce řídit
každou etapu výrobního procesu – od
požadované nabídky až po dokončení
zakázky, její dodávku a fakturaci
zákazníkovi včetně její analýzy.
Nedílnou součástí řešení je i robustní
a celosvětově prověřená účetní aplikace, která je součástí NAV.
PrintVis umožňuje využívat JDF integrací všech JDF kompatibilních produktů a systémů.
PrintVis umožňuje snižovat náklady a zvyšovat hodnotu společnosti spolu s průběžnými inovacemi klíčových
funkcionalit, které jsou součástí Microsoft Dynamics NAV.

PrintVis funkce umožňující plnou integraci se zákaznickými obchodními případy
•
•
•
•
•
•

Kalkulace a nabídky
Zpracování a řízení objednávek
Řízení zásob
Plánování a rozvrhování
Dílenské řízení
Kalkulace výrobní zakázky

•
•
•
•
•
•

Nákupy a fakturace
Kompletní řízení financí
Analýzy a výkaznictví
ESKO Artios CAD integrace
Web-to-Print integrace
JDF integrace (již 10 let člen CIP4)

Kompletní MIS/ERP řešení pro polygrafický průmysl
•

NAV integruje všechny vaše obchodní aplikace,
data, dokumenty a nástroje, přičemž
středobodem jsou vaši pracovníci, kterým pomáhá
maximálně využít jejich čas.

Co je Microsoft Dynamics NAV?
Již podle názvu je jasné, že se jedná o dynamickou
platformu – ERP (Enterprise Resource Planning)
systém vyvinutý tak, aby umožňoval co nejvyšší
stupeň kontroly nad finančním řízením zakázek,
zjednodušoval řízení toků v dodavatelském řetězci
a řízení výroby včetně každodenních rutinních
operací. Starší verze systému NAVision, jehož
součástí bylo řešení PrintVis, je předchůdcem
nynějšího systému Microsoft Dynamics NAV.
NAV umožňuje:
• Řízení financí a účetnictví - kompletní řízení
hotovosti, aktiv a bankovních operací.
• Řízení dodavatelského řetězce, výroby a
operací - sleduje a řídí výrobu, zásoby, zakázky
a dodavatele.
• Řízení marketingu, prodeje a servisu - řídí
kampaně, obchodní příležitosti, kontakty a
servisní zakázky.
• Řízení projektů - tvorba kalkulace, sledování
projektových fází a řídí kapacity přiřazených
zdrojů.
• Business Intelligence a reporting – poskytuje
v reálném čase zobrazení dat a jejich analýzu,
která umožnuje sledovat výkonnost. Lepší
přehled umožňuje i kvalitnější rozhodování.
• Více měn - umožnuje globálně využívat více
měn včetně více jazykových vrstev.
Implementace NAV je rychlá a obsluha
systému je jednoduchá. NAV poskytuje
uživatelům přesně ty údaje, které potřebují
k podpoře dosahování ambiciózních cílů.

Od serveru ke cloudu a od stolního počítače po
mobilního zařízení, Microsoft Dynamics
umožňuje seznámenému uživateli automatizovat
jeho obchodní případy, zvyšovat prodeje včetně
vylepšování spolupráce a vytvářet u zákazníků
pozitivní dojem.

Co je PrintVis?

K Dynamics NAV jsme přidali naši specifickou
vrstvu řídící tiskařské procesy. NAV v současnosti
využívá více jak 110 000 společností po celém
světě. I když se tisková výroba poněkud liší od
standardních výrobních procesů, stále pro oba
typy výrob existuje v NAV mnoho společných
prvků.
Tato strategie umožňuje, aby se aplikace PrintVis
zaměřila unikátně na řešení tiskařských procesů,
zatímco klíčové funkce ERP systému jsou
doplňovány firmou Microsoft využívající
zkušenosti široké zákaznické a partnerské
základny.
Specifické funkce spojené s tiskařskými procesy
v PrintVis byly vytvořeny přímo v prostředí
systému NAV, takže pokud si zakoupíte PrintVis,
dostanete také plně funkční systém NAV, nejde o
dva separátní systémy. Díky tomu je stabilita
tohoto obchodního modelu daleko vyšší než u
jiných „integrovaných“ řešení.
PrintVis je „tiskařský MIS“ (Management
Information System), který je plně součástí NAV.
Tato synergie reprezentuje jednotné řešení pro
celosvětovou tiskařskou komunitu s podporou
nejspolehlivější světové softwarové společnosti
Microsoft.

Charakteristiky PrintVis

Kalkulace a nabídky

Rozvrhování a plánování zakázek

Naše flexibilní nastavení, které je součástí
implementace robustního řešení, zajišťuje
uživatelům snadnou kalkulaci zakázek
používáním různých vestavěných bloků nebo
ještě jednodušeji – s pomocí šablon. Varianty
zákaznických požadavků v nabídkách, které
představovaly časově náročné změny hodnot
řady parametrů, dostane kalkulant za několik
kliknutí. Kalkulace PrintVis poskytne uživateli
okamžitě všechny klíčové hodnoty, které
potřebuje, včetně kompletního ekonomického
vyhodnocení zakázky, jako jsou přímé náklady,
režie, marže a konečné prodejní ceny. To vše
podporuje kreativitu a flexibilitu vytváření
nabídek tak, aby byl zákazník spokojen.

Automatizované rozvrhování vašich zdrojů
podporuje zvýšení profitu, snižuje míru
přídavků a poskytuje kompletní náhledy na
dílenské procesy s pomocí rozvrhovacích
nástrojů jako jsou Ganttovy grafy. Plánovací
nástroje umožňují nastavení termínů a časů u
všech zakázek.

Zpracování a řízení objednávek
PrintVis umožňuje řídit průběh zakázkami
s tím, že uživatel vidí všechny informace, jako
jsou milníky, data dodávek až po detailní
informace o zákazníkovi. Můžete tak řídit
společnost s pomocí zákaznicky orientovaného
workflow.

Řízení zásob
Spolehlivé skladové prognózy umožnují udržovat
skladové zásoby na optimálních úrovních a šetřit
tak firemní kapitál. Další funkce spojené
s řízením zásob postavených na sofistikovaných
algoritmech zvyšuje efektivitu využívání papíru,
snižuje počet neshod a umožní optimálně
využívat aktuální skladové zásoby.

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Využívání CRM umožňuje vytvářet cílené
marketingové kampaně a přináší další hodnoty
vašim zákazníkům. CRM např. umožňuje
pohledy na důležitá a kontextová zákaznická
data, generuje upozornění na kritické situace
u vybraných obchodních partnerů.

Dílenské řízení & sběr dat
PrintVis vytváří elektronické tikety,
reprezentující posun naplánovaných zakázek
do dílen. Kdykoliv vytvoříte příkaz k výrobě
produktu, veškerá informace je zapsaná
v databázi, kde je lehce dostupná jak pro vás,
tak i pro dílenské provozy tiskárny, což
umožňuje jednoduchou komunikaci a
modifikaci stavu zakázky. Využívání
elektronických tiketů umožňuje veškeré
informace o zakázce modifikovat v reálném
čase, takže ti co informaci potřebují, ji mají
k dispozici tehdy, když je to aktuální.

Kalkulace výrobní zakázky
PrintVis garantuje kompletní přehled a historii
každé zakázky tak, že porovnává nabídku
s aktuální spotřebou výrobní zakázky. To
umožňuje kdykoliv využívat správné informace
poskytované systémem. Můžete tak efektivněji
reagovat, k dispozici máte perfektní přehled
o všech nákladech a dalších faktorech, které
ovlivňují výsledky hospodaření. Získáte
komplexní finanční přehled o každé zakázce a
můžete si kdykoliv ověřit, jak vaše nabídka byla
přesná.

Nákup a fakturace
Systém umožňuje snadné vytváření nákupních
objednávek a faktur, které je možné tisknout a
posílat e-mailem s pomocí Nákupního asistenta,
to vše komplexně a detailně tak, jak právě
potřebujete. To je umožněno díky NAV, kde je
možné zákaznicky upravovat vybrané
dokumenty.

Visit Us at PrintVis.com

Charakteristiky PrintVis

Řízení financí – kompletní hlavní kniha

JDF integrace (CIP4)

Software je možné přizpůsobit všem vašim
specifickým požadavkům. Můžete přidávat pole,
tabulky a zákaznická menu v několika minutách.
Nastavte obchodní pravidla, jako jsou například
platební podmínky nebo slevy pro každého
jednotlivého zákazníka a dodavatele.

JDF (Job Definition Format) zjednodušuje výměnu
informací mezi různými aplikacemi a systémy. JDF
umožňuje celému portfoliu uživatelů od tiskáren,
přes media, design centra a grafická studia,
společnostem typu on-demand a e-podnikání
implementovat a pracovat s individuálními
workflow řešeními. JDF umožňuje integraci
heterogenních produktů od různých dodavatelů,
což má za následek vytváření konzistentních
řešení workflow. Nás, kteří jsme již přes 10 let
členy organizace CIP4, eminentně zajímá
kontinuální vývoj integrace JDF pro MIS jehož
součástí je i PrintVis.

Dělejte více a poznejte více
Podívejte se dále než jen na saldo účtu. Použijte
funkci drill down, která umožní prozkoumat
všechny detaily salda rychle a jednoduše včetně
možností odfiltrovat nepodstatné informace.
Komplexní využívání účetních dat umožňuje řídit
vaše podnikání za pomocí předdefinovaných
nebo i zákaznicky upravených reportů. Nástroje
Business Analytics umožňují mimo jiné získat
pohledy na poskytnuté slevy, vlivy nastavených
platebních podmínek atd. Velmi jednoduše
můžete spouštět, nebo vytvářet přehledy
o finanční situaci vašeho podniku, což umožňuje
reálnější vytváření plánů.

Analýzy a reportování
Je možné analyzovat podle různých kritérií, jako
je např. zisk, nákladová střediska, oblasti, typy
výrobků apod. To vše pomocí předdefinovaných
nebo zákaznicky upravených reportů. Výsledky
těchto analýz lze prezentovat před web nebo emailem, takže jak manažeři, tak zaměstnanci, síť
partnerů a investoři jsou kontinuálně
informováni o aktivitách vaší společnosti.

Integrace Microsoft
Dynamics CRM & O365
Tato integrace doplňuje váš Business
Intelligence arsenál o uživateli hojně
používaný a dobře známý balík
Microsoft Office a Dynamics CRM.
• Efektivní růst
• Podnikání nezávislé na
lokalitě
• Propojení se zákazníky
• Ochrana podnikání

Integrace Esko ArtiosCAD
Naše integrace se světově nejpopulárnějším
softwarem pro návrh obalů – Esko
ArtiosCAD – nám umožňuje navrhovat 2D i
3D prototypy, optimální rozložení podkladu
a dokonce vytvářet plány výseku přímo
v programu.
Obaly představují jeden z klíčových
segmentů v odvětví komerčního tisku. A nyní
díky neustálému růstu digitálního tisku,
mohou dokonce i takto vybavené malé
tiskárny profitovat při vytváření zákazníkem
požadovaných obalů. Posílení našich
zákazníků, kteří se věnují obalové technice a
používají Esko’s ArtiosCAD systém je pro
PrintVis logickým krokem vpřed.

Integrace Web-to-Print
PrintVis může být integrován s jakýmkoliv řešením
typu Web Shop nebo Web-to-Print. Součástí
PrintVis je i B2B rozhraní. Integrace PrintVis-Web
dokonce umožňuje využívat vlastní individuálně
vyvinutou webovou aplikaci pro každého
zákazníka s tím, že se využívá stejné jádro.
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Integrované řešení versus Add-on: Jaký je rozdíl?

PrintVis a Microsoft Dynamics NAV
Přidali jsme naši specifickou vrstvu pro řízení tisků
do řešení Dynamics NAV, které využívá na světě
okolo 110 000 společností. I když tiskařské výrobní
procesy vykazují jisté rozdíly od klasických
výrobních procesů, stále je zde celá škála
společných prvků.

PrintVis je přímo integrovaný s Microsoft
Dynamics NAV, takže se nejedná o separátní
systém. Zatímco tak zvaný Add-on (někdy se
nazývá plug-in) je externí software, který je
navržen tak, že pracuje s ERP systémem
v tandemu a poskytuje pouze dílčí podporu
pro vybraný tiskařský proces. PrintVis je navržen
přímo v prostředí Microsoft Dynamics NAV, takže
podporuje všechny tiskařské procesy, které
nejsou součásti standardního NAV, zatímco NAV
řídí souběžně všechny ostatní procesy.

Tato strategie umožňuje, aby se PrintVis soustředil
na to, co je pro tiskařinu unikátní a nechal údržbu a
vývoj ostatních standardních funkcí ERP na firmě
Microsoft, která k tomu využívá zpětnou vazbu od
široké partnerské komunity.
Protože PrintVis obsahuje funkce specifické pro
tiskařinu přímo v prostředí NAV, nelze zakoupit
PrintVis bez zakoupení NAV – nejedná se zde
o separátní systémy, což je naší klíčovou silnou
stránkou – takto postavený obchodní model je
mnohem stabilnější než tzv. „integrace”.
Touto „integrací” se rozumí existence dvou
systémů, které si mezi sebou oboustranně vyměňují
informace. Ale co se stane, když vývoj jednoho
systému pokračuje, zatímco vývoj druhého není a
dlouho ani nebude na pořadu dne?
PrintVis je v podstatě „tiskařský MIS”
(Management Information System), který je přímo
součástí NAV. Tento pár tvoří jednolité řešení pro
celosvětovou polygrafickou obec, kde je toto řešení
podporováno firmou Microsoft, která je jednou
z nejdůvěryhodnějších softwarových společností na
světě.

Takže máme robustní a přesto flexibilní MIS,
kterým je možné řídit všechny procesy – od
kalkulací po plánování výroby, od řízení skladů
(papír, inkousty, desky, výsekové nástroje,
parametry strojů) až po fakturace, dodávku a
oceňování dokončených výrobních zakázek.

Vývojáři PrintVis sdílejí vysoce ambiciózní vývojové
projekty Microsoft, PrintVis tak nastavuje MIS/ERP
standardy pro globální tiskařskou komunitu.

Zaměřujeme se na unikátní potřeby
tiskařského průmyslu a necháváme vývoj a
údržbu ERP funkčností na firmě Microsoft.
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Naše nebo vaše servery?

Dynamics NAV.

PrintVis zná vaše odvětví
Tým vyvíjející PrintVis byl extenzivně
školen v tiskařských společnostech a díky
tomu mají tyto znalosti i jejich partneři,
takže budoucí uživatelé nemusí
vysvětlovat konzultantům PrintVis význam
mnoha specifických tiskařských úloh. My
o nich už víme.
Nasazení aplikace je podporováno naší
instalační metodou RapidStart, což
urychluje celý proces až do bodu, kdy
potřebujeme nasazení doladit s pomocí
specifických detailů, které jsou pro vaši
společnost unikátní a kde míra detailu
závisí pouze na vás včetně míry pokrytí
procesů naší aplikací.
PrintVis s Microsoft Dynamics NAV
může být využíván pro řízení rutinních
MIS úloh nebo bude výsledkem
nasazení plnokrevný ERP systém – vše
záleží pouze na vašich požadavcích.
Doba nasazení od zahájení až po přechod
do produktivního provozu představuje
zlomek času, ve srovnání s časem, který je
zapotřebí pro nasazení méně
srozumitelných systémů. Řada
konkurenčních produktů má pouze
charakter MIS systémů, a tak neposkytuje
např. kompletní řízení financí, logistiky a
dalších funkčností, které jsou součástí

Kompletní uvedení PrintVis do
produktivního provozu je za pevně
stanovou cenu.
V praxi je nemyslitelné prodat to, co bylo
na základě objednávky vytisknuto, aniž by
zákazník dopředu neznal cenu zakázky –
takže proč byste vy měli žít v nejistotě a
riskovat to, že se vám velká investice do
zavedení ERP systému radikálně prodraží?
Nákup softwarového řešení bez jasného
porozumění celkových implementačních
nákladů není nic jiného, než hazardní hra
s budoucností vaší firmy. Na trhu existuje
víc než dost neúspěšných projektu
implementace ERP, které skončily na půli
cesty, a mohlo by se to klidně stát i ve
vašem podniku.
PrintVis může být implementován
v libovolném rozsahu – od hrstky uživatelů
v malých firmách až po středně velké
podniky.
PrintVis a Microsoft Dynamics NAV
rostou tak, jak potřebujete – již
nebudete muset znovu pracně vybírat
nový systém.

Nasazení přímo v podniku, v cloudu, nebo s využitím obou principů
Cloud computing pokračuje ve změně
tradičního softwarového modelu, to
umožňuje nasazení i velmi robustní verze
PrintVis tak, že přístup k řešení si
pronajímáte a eliminujete tak investice do
nákupu SW a nákladů na IT údržbu a
infrastrukturu. Na druhé straně je jasné, že
různé společnosti mají různé potřeby.
Proto nabízíme zavedení našeho řešení
pro vás nejvhodnější metodou.
Když se rozhodnete pro to, aby Vaše
PrintVis řešení bylo v prostředí cloudu,

tedy na našich serverech, namísto serveru
ve vaší firmě, pak budete mít odkudkoliv/
kdykoliv přístup k vašim datům z virtuální
kanceláře Microsoft Windows Azure, což
vás osvobodí od neustálých starostí
spojených s údržbou infrastruktury.
Jen pomyslete – jak příjemné by bylo
nestarat se o problémy s údržbou IT a
s tím spojenými náklady, jako je drahé HW
vybavení, změny verzí systému, drahý
personál nebo náklady na energie?
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Správný partner, správné řešení

PrintVis partnerský model
PrintVis může být kdykoliv instalován
prostřednictvím certifikovaných
Microsoft partnerů ve vašem regionu,
kteří jsou zároveň vysoce kvalifikovaní
partneři PrintVis.
Jedná se o experty s kombinací znalostí
tiskařského odvětví a Dynamics NAV,
s tím, že aplikace jsou lokalizovány do
jazyka regionu. Výsledkem je kvalitní řešení pro
řízení vašich polygrafických procesů.
Tandemová spolupráce s Microsoft partnerem
umožňuje při implementaci využívat ověřené
implementační metodologie PrintVis, zajišťující
vysoký standard těchto procesů a následnou
podporu kdykoliv budete potřebovat.
Zjistíte, že naši specialisté jsou vysoce kvalifikovaní, aby mohli nastavovat parametry řídící účetnictví a
procesy spojené s daňovou problematikou tak, aby odpovídaly zákonům vaší země. Například váš lokální
partner je obeznámen s funkcemi využívanými při fakturami a jejich zaúčtováním, komplexním reportingem,
řízením a všemi dalšími fiskálními aspekty platnými pro tu kterou zemi.
PrintVis rozšiřuje funkce Microsoft Dynamics NAV o unikátní potřeby tiskařského businessu. My, kteří
jsme vyvinuli a vyvíjíme PrintVis, stejně tak jako naši kvalifikovaní partneři, jsem přesvědčeni, že i nejlepší
softwarové produkty a technologie jsou k ničemu bez odborníků, kteří je umí aplikovat; skutečná hodnota
softwarového řešení je ve schopnosti okamžitě reagovat na jakékoliv změny, které business přináší, při
minimalizaci negativních dopadů na výsledky vašich procesů.
Budete mnohem úspěšnější díky implementaci řešení s pokročilými nástroji podporující řízení financí, kalkulace,
Business Intelligence (BI), plánování výroby a řízení dílenského provozu – vše postavené
na platformě Microsoft Dynamics – PrintVis a dodané certifikovaným partnerem.

Dynamické softwarové řešení vyvinuté pro vaše odvětví

Na rozdíl od výrobních společností, které
vyrábějí a dodávají standardizované výrobky,
nebo výrobky na zakázku, jsou výrobky
tiskařských firem v drtivé většině případů unikátní
produkty na zakázku.
Zatímco u řady klasických obchodních softwarů a
na ně napojených výrobních zařízení existuje
synergie, u tiskařiny je extrémně obtížné řídit a
sledovat velice specializované a neustále se
měnící výrobní zakázky.

Implementace řešení PrintVis prostřednictvím
partnera má za následek, že ERP systém
Microsoft Dynamics NAV a řešení PrintVis je
schopno zajistit všech pět uvedených cílů a tím i
zvýšit zisk firmy.
Protože klíčová platforma je postavena na
řešení Microsoft, můžete využívat integraci se
všemi ostatním produkty této firmy.

Aby to bylo možné zajistit, je nutné vedle
nepřetržitého, efektivního a profitabilního řízení
tiskařských strojů, řídit výrobu tak, že se nesledují
čísla výrobků.

Microsoft Office a Outlook představují rozšíření
vašeho MIS řešení pro tiskařinu. Můžete psát a
upravovat v editoru Word a následně vrátit texty
zpět do PrintVis.

Pro tiskařské firmy je často obtížné pokryt
těchto pět klíčových procesů:

Tím, že budete využívat nástroje, se kterými
jsou vaši zaměstnanci již seznámeni (např.
Microsoft Word), bude adaptace jednodušší a
školení potrvá kratší dobu.









Rychlé a přesné vytvoření nabídky podle
požadavků zákazníka při existenci široké
palety typů tištěných výrobků
Integrace rozlišných systémů zajišťujících
zvýšení produktivity a zjednodušení
přenosu dat
Správný rozsah obchodního systému, který
bude reagovat na měnící se potřeby firmy
Zajištění flexibilního plánování s možností
grafického zobrazení plánů
Řízení kritických dokumentů a zajištění
přístupu k nim pro ty, kteří to potřebují

Můžete efektivně řídit distribuci a zakázkovou
výrobu mnoha produktů a rychle vytvářet
nové nabídky pro vaše zákazníky.
Kombinované řešení PrintVis a Microsoft
Dynamics NAV vám zajišťuje kontrolu nad
vaším podnikáním.

Využívání Business Intelligence zajistí vyšší konkurenceschopnost i úspěch

Microsoft Dynamics NAV poskytuje bohatou
škálu nástrojů pro analýzy a využívání Business
Intelligence (BI), což pomáhá firmě lépe
porozumět obchodním procesům a tím je i lépe
řídit. Microsoft Dynamics NAV nabízí známé
uživatelské prostředí a může být integrováno
s dalšími technologiemi vaší firmy, což umožňuje
zvýšení hodnoty investic vložených do těchto
technologií a dovedností.
Použijete-li integrované řešení Microsoft
Dynamics NAV a PrintVis, pak se zdánlivě
neřešitelné problémy stanou lehce zvládnutelné,
což vám umožní více se zaměřit na to, co zvýší
výkon ve směru, který potřebujete. Kvalitní
informace poskytnuté tandemem NAV-PrintVis
umožní lépe řešit úzká místa ve vašich procesech,
šetřit čas a zvyšovat produktivitu.
Zvažte následující scénáře:
•

PrintVis umožňuje rychlou, spolehlivou a hlavně
snadnou fakturaci, která je plně integrovaná ve
vašem systému s kalkulacemi a oceňováním
výrobních zakázek. Faktury lze zákaznicky
upravovat tak, aby odrážely ty informace, které
jsou relevantní pro vás i pro zákazníky.

•

Výkonné analýzy nákladů v PrintVis umožňují
vybrat nákladově nejefektivnější způsob tvorby
a realizace výrobní zakázky. PrintVis generuje
informace o nákladech, celkových nákladech,
režiích, přirážkách a prodejních cenách, a tím
zvyšuje konkurenční výhodu spočívající ve
vytváření individuálně upravených nabídek pro
zákazníka.



Kalkulace výrobní zakázky v řešení PrintVis –
Microsoft Dynamics NAV umožňuje kombinovat
části zakázek a automaticky vytvářet precisní nabídky
a snižovat chyby v cenotvorbě vaší společnosti.



Statistická analýza: detailní seznam všech typů
zakázek s kompletním rozpadem na všechny
jejich komponenty umožňují vytvářet
smysluplné a přesné analýzy. PrintVis obsahuje
více jak dvacet různých způsobů pro vytváření
statistik a navíc dovoluje uživateli své vlastní
analytické sestavy postavené na upravených
křížových odkazech.

Co říkají naši zákazníci?

„Skutečná krása systému tkví v tom, že máme k dispozici univerzální
řešení obsahující skvělé funkce, které potřebujeme k řízení našich
specifických procesů. A plná integrace s finančními moduly NAV je
opravdovým zázrakem.” -- Tom Acket, General Manager, Acket Drukkerij
Kartonnage
„PrintVis je skutečně kompletní systém pro řízení tisku s velice stabilní
Microsoft SQL databází. Součástí systému je velké množství reportů a
algoritmů pro rychlé dohledání potřebných údajů. Jeden ze zlatých hřebů
systému je kalkulační modul, který nám umožňuje rychle a efektivně
vytvářet nabídky a to zvláště pro komerční tiskárny. PrintVis nám
umožňuje poskytovat lepší služby našim zákazníkům." -- Billy Brewer,
General Manager, Lithocraft, Inc.
„Vertikální řešení PrintVis umožnilo našemu obchodnímu oddělení
zvýšit svou produktivitu, aniž by se přijali další pracovníci. Tok práce a
informací od poptávky a kalkulací přes nabídky až po objednávku a
výrobu je bezproblémový a navíc umožňuje vysoký stupeň flexibility,
která je ve stále se měnícím světě tiskařiny naprosto nutná." -- Michael
Donovan, Technical Manager, Stephens & George Print Group
„Nejlepší aspekty Dynamics NAV/ PrintVis jsou v tom, že vidíte
v reálném čase právě probíhající procesy a to zvláště z finanční
perspektivy, protože transparentní pohled na finanční vyjádření stavu
vašeho podnikání je pro analýzu procesů úžasné. Kalkulace zakázek a
jejich plánování se s pomocí PrintVis extrémně zlepšilo, což nám
umožnilo ušetřit čas i peníze, a to se nezmiňujeme o předpokládaných
benefitech v budoucnu.” -- Frans Selles, Zalsman BV
„Zvýšili jsme efektivitu o 40 % a to díky zautomatizování značné části
naší administrativní práce.” -- Vilhelm Jensen, Director, Graphical
Production Facilities
„Dodavatelé systému dodrželi slib, který se týkal odvážně
konstruovaného plánu implementačního projektu, jehož termíny byly bez
nadsázky splněny v podstatě na minuty. První porada implementačního
týmu byla 27. října a 2. ledna následujícího roku jsme přešli do ostrého
produktivního provozu a to několik týdnů před plánovaným termínem.”
-- Claus Iwersen, Emballagegruppen A/S

PrintVis,
NAVERTICA
a Microsoft
Dynamics: Standardní
prostředí
A Technology
Provider
That Understands
the Print Industry

Náš neustálý tlak na dodržování
standardů nám umožňuje snižovat časy
prostojů a drahých konzultačních hodin
IT specialistů majících svůj původ
v neustálých modifikacích systému a
odstraňování na to navazujících skrytých
chyb. Případné dodatečné úpravy podle
zákazníkových požadavků mohou být
díky standardizaci implementovány tak,
aby nebyl upravován standardní systém,
což umožnuje bezproblémové a cenově
nenáročné aktualizace softwaru
v budoucnu. A díky standardizaci
PrintVis i naši zákazníci profitují
z masivního vývoje firmy Microsoft.
Naše standardizované řešení dovoluje
naším zákazníkům provádět své vlastní
nastavení systému včetně jeho údržby.
Stovky tiskařských společností
zaznamenaly výrazné podnikatelské
úspěchy díky implementaci našeho
řešení obsahující pokročilé metody pro
řízení financí, kalkulací, Business
Intelligence, výroby a dílenských
provozů, řešení postaveného na
softwarových technologiích Microsoft
Dynamics a dodávaného našimi
certifikovanými partnery.
PrintVis není jenom software – je to ta
nejlepší cesta, jak řídit váš obchod. Je to
řešení, které nikdy nezastará.

PrintVis byl založen jako firma
NovaVision Software A/S v roce 1997.
Mise této společnosti byla vytvořit
prvotřídní světové MIS/ERP řešení pro
polygrafický průmysl. A skoro za dvacet
let máme více jak 250 zákazníků
používajících PrintVis a více jak 30
certifikovaných partnerů na čtyřech
kontinentech.
Společnost NAVERTICA působí na trhu
podnikových informačních systémů od
roku 1990. Je stabilním dodavatelem
komplexních systémů na bázi Microsoft
Dynamics NAV/ AX, Dynamics CRM a
informačních portálů (na bázi Microsoft
SharePoint). Cílem firmy je nejen
dodávka systému, ale zejména zlepšení
hospodářského výsledku zákazníka
využíváním dodaného řešení. Odvětvová
řešení NAVERTICA jsou kromě České a
Slovenské republiky implementována a
podporována také u zákazníků v mnoha
evropských zemích, v jižní Africe a v
USA.
V případě, že se rozhodnete využívat PrintVis
implementovaný partnerem NAVERTICA,
pak dostanete ekonomicky rozumné
řešení umožňující řídit vaše podnikání
přesně tak, jak potřebujete. A hodnota
investice do technologie PrintVis předčí
všechny vaše očekávání!

Chcete vědět více? Navštivte
PrintVis.com nebo NAVERTICA.com a
Naplánujte si DEMO zdarma ještě dnes!
PrintVis Europe
+45 8625 0303
Banegårdsgade 14
8300 Odder, Denmark
NAVERTICA a.s.
+420 541 425 911, info@navertica.com
www.navertica.com
Czech Republic ● Slovakia ● South Africa

