
Komplexní balíček 

služeb podpory pro STARTUPy

VAŠÍ úlohou bude realizace snů a MY se postaráme o zázemí 

v technologické i procesní oblasti.

JSTE STARTUP?

Máte vizi, strategii, tým odhodlaných lidí a „vše“

potřebné pro pozitivní výhled a růst?

Nemáte „kapacitu ani buňky“ pro zastřešení nutných

procesů v oblasti financí, účetnictví, mezd, personalistiky,

skladů a IT, avšak víte, že je potřeba již od počátku

nastavit vše správně, abyste mohli plně realizovat

firemní vize a cíle?

Komplexní balíček služeb podpory zahrnuje řešení

a služby pro tyto oblasti:

Spolehlivý informační systém ve formě 

předpřipraveného řešení Microsoft Dynamics 365 

Business Central Online pokryje vše potřebné 

v obchodních a finančních procesech firmy. 

Zajistíme správu účetní a daňové agendy, zpracujeme 

mzdy a vyřešíme personalistiku. 

Zajistíme komplexní správu informačních 

technologií (IT) přesně dle vašich potřeb a požadavků.

Díky předpřipraveným reportům v Power BI, budete 

moci analyzovat vaše realizované a plánované tržby, 

obchodní marži, loajalitu vašich zákazníků a desítky 

dalších předpřipravených ukazatelů. 

Díky nástrojům Microsoft 365 pro produktivitu práce 

můžete vy i vaši zaměstnanci pracovat kdykoli, 

odkudkoli a z jakéhokoli zařízení. 

Nabídneme také individuální školení jednotlivých 

modulů aplikací z rodiny Microsoft 365 pro začátečníky 

i pokročilé.

Seznamte se detailně s jednotlivými 

službami balíčku podpory pro startupy:

Spolehlivý informační systém Microsoft

Dynamics 365 Business Central Online

Řešení, které poroste s vámi!

Ve formě předpřipraveného řešení pokryje vše potřebné

v obchodních a finančních procesech firmy. „Balíčková“

řešení Navertica 365 BC Packages jsou pro vás

připravena k rychlému nasazení a okamžitému

fungování.

Začněte snadno a rychle!

▪ Není potřebné mít hardware - řešení je postaveno

▪ na cloudové platformě.

▪ 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.

Naše dlouholeté zkušenosti jsou základními kameny,

na kterých můžete stavět.

Pomůžeme vám správně nastavit procesy nutné

pro efektivní fungování vaší společnosti, realizaci

potenciálu vašich zaměstnanců a rovněž spokojenosti

vašich zákazníků.

https://www.navertica.com/produkty/navertica-365-bc-packages/


Komplexní balíček 

služeb podpory pro STARTUPy

Navertica 365 BC Packages - co obsahuji?

▪ Přednastavená aplikace – Best Practice

▪ Možnost bezplatného využití 30denní testovací verze

▪ Platforma Microsoft Dynamics 365 Business Central

Online

▪ Propojení s bankou

▪ Bezplatný přístup pro externí účetní

▪ Průběžný update / upgrade

Máte zájem se dozvědět více?

Seznamte se s Navertica 365 BC Packages

White paper Navertica 365 BC Packages

Případová studie k první implementaci

Microsoft Dynamics 365 Business Central Online

v České republice! Case study Aquashield

Poskytneme správu účetní a daňové 

agendy, zpracujeme mzdy a vyřešíme 

personalistiku.

Nastavíme reporting pro vedení a poradíme také

v dalších oblastech manažerského účetnictví.

Uvolníme vám tak ruce od nepříjemného papírování

či komunikace s finančními úřady a vy se tak bez

starostí můžete věnovat pouze svému podnikání.

Rádi zastřešíme:

▪ Vedení účetnictví

▪ Vedení daňové evidence, daňová přiznání

▪ a jejich podklady

▪ Mzdová agenda

▪ Účetní, ekonomické a daňové poradenství

▪ Zajištění auditorských služeb a auditů

Zajistíme komplexní správu informačních

technologií (IT) dle vašich potřeb

a požadavků.

Jsme připraveni zajistit vaší firmě správu informačních

technologií, přesně podle vašich požadavků a zajistit

tak snížení nákladů na IT.

Díky nám nemusíte mít vlastního IT správce, máte

neustále k dispozici náš tým specialistů na informační

technologie a konzultantů.

Externí správa IT zahrnuje správu počítačových sítí,

zálohování a archivaci dat, odstranění havarijních stavů,

monitoring sítě, virtualizaci a mnohé další.

Pokud máte zájem o řízení procesů, nákupu, prodeje, logistiky, skladů, 

služeb, popřípadě výroby - Microsoft Dynamics 365 Business Central

je pro vás vhodnou volbou. 

https://www.navertica.com/wp-content/uploads/Whitepaper_Navertica365BCPackages_CZ_int.pdf
https://www.navertica.com/wp-content/uploads/CaseStudy-Aquashield.pdf


Komplexní balíček 

služeb podpory pro STARTUPy

Microsoft 365 - Zlepšete komunikaci

a dosáhněte vyšších výsledků!

Chatujte, volejte, pořádejte online schůzky

a spolupracujte v reálném čase, ať už pracujete na dálku,

nebo v kanceláři. Získejte jedno integrované řešení včetně

Teams, cloudového úložiště OneDrive a aplikací Office.

Microsoft 365 je produktivní cloud platforma,

která přináší prvotřídní aplikace Office, nástroje

pro týmovou spolupráci spolu s výkonnými cloudovými

službami, správou zařízení a pokročilým zabezpečením.

Benefity, které Microsoft 365 přináší

▪ Reagujte pružně na změny a šetřete náklady.

▪ Snadná integrace do vašeho stávajícího IT prostředí.

▪ Práce odkudkoliv – možnost připojení z jakéhokoliv

zařízení – z tabletu nebo mobilu.

▪ Vhodná propojitelnost s platformou Microsoft

Dynamics 365.

▪ Pokročilé zabezpečení e-mailů a správa identit.

Microsoft 365 – TOP výhody pro startupy

ProductSheet – Microsoft 365 Business Standard

Individuální školení jednotlivých modulů

aplikací z rodiny Microsoft 365

Pokud potřebujete rozšířit své znalosti ohledně

efektivního používaní aplikací Microsoft 365 máme

pro vás on-site nebo online individuální školení,

pro začátečníky i pokročilé.

EXCEL – dynamické funkce v Microsoft 365

Poznáte zcela nové vyhledávací i podmínkové funkce,

dále dynamické funkce pro filtrování a získání

unikátních hodnot, které jsou k dispozici pouze

pro Excel verze Microsoft 365.

EXCEL – analýza dat v kontingenční a automatické

tabulce

Porozumění kontingenčním tabulkám vám ulehčí práci

se sestavami v PowerBI. Naučíte se pracovat s daty

pomocí s automatické tabulky a následně je analyzovat

také v kontingenční tabulce. Vyzkoušíte si různá řešení

a pohledy na data.

TEAMS a FORMS

Seznámení s aplikací pro týmovou spolupráci. Vytváření

týmů a kanálů, chat, hovory, sdílení dokumentů

i obrazovky. Naučíte se pořádat online porady i školení

zaměstnanců. Ukážeme si také jak rychle udělat

formuláře či kvízy v aplikaci Forms.

OUTLOOK

Naučíte se třídit poštu pomocí pravidel i rychlých kroků

automaticky do složek či složek hledání. Sdílet

kalendáře i vytvářet efektivně nové schůzky, pracovat

s kontakty i úkoly.

ONENOTE a ONEDRIVE

Součástí Windows je poznámkový blok OneNote,

skvěle roztřídíte všechny vaše pracovní i soukromé

záležitosti. Spolupracuje s Outlookem i s Teams

a automaticky je uložena na vašem OneDrive úložišti,

je tedy dostupný ze všech zařízení.

OneDrive je soukromé úložiště dat na cloudu. Zálohujte

celý počítač nebo jen vybrané složky či soubory.

Sdílejte a spolupracujte.

Analýzy a reporty díky Power BI

Díky předpřipraveným reportům v Power BI budete

moci analyzovat vaše realizované a plánované tržby,

obchodní marži a loajalitu vašich zákazníků. Nebo

se můžete zaměřit na ABC klasifikaci vašich produktů

a zákazníků a desítky dalších předpřipravených

ukazatelů. Všechny tyto údaje budete moci třídit

a filtrovat dle zákazníků, produktů a jejich kategorií,

prodejců, data prodeje atd.

Vizualizujte a analyzujte data z libovolného zařízení

a sdílejte je s kolegy, aby bylo možné zvolit další

odpovídající postup.

V rámci cloudové strategie a propojitelnosti 

jednotlivých produktů společnosti Microsoft 

získáte užitečné prostředky a nástroje 

pro úspěšný start!

Zaujala vás naše nabídka?

Rádi se staneme vaším odborným poradcem!

Neváhejte nás kontaktovat na

www.navertica.com

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

https://www.navertica.com/wp-content/uploads/M365-OnePage.pdf
https://www.navertica.com/wp-content/uploads/M365-ProductSheet.pdf

