Startup s NAVERTICA
Karel je majitelem startupu FlexCase, potřebuje mít přehled nad
svými zdroji, pracovat s fakturami a mít přehled o svých zákaznících.
Proto využívá podnikový informační systém Business Central.
Pojďme si podrobněji projít jakým způsobem ho využívá.

Snadný začátek s podnikovým systémem

Přehled nad svým podnikáním

Karel si vybral spolehlivý a ověřený informační
systém Microsoft Dynamics 365 Business
Central pro svůj Startup pro dlouhodobý růst i
směrem do zahraničí. Karel měl implementaci
systému
velmi
rychle
vyřešenou,
díky
předpřipravenému balíčku od společnosti
NAVERTICA. Informační systém mu pokrývá vše
potřebné v obchodních, finančních, skladových i
výrobních procesech. Zároveň byl jeho cíl
vyhnout se nepříjemnému papírování a vše
maximálně automatizovat a propojit

Karel má rád přehled nad svým podnikáním a
chce vědět, kolik a jakých konkrétních pouzder
se vyrobilo, jaké má zásoby na skladě, jak se
pohybují jeho prodeje a další potřebné
statistiky, zkrátka má přehled nad svým
podnikáním a může dělat kvalifikovaná
rozhodnutí. Microsoft Dynamics 365 Business
Central mu umožňuje pracovat se statistikami,
reporty a využívat pokročilý nástroj Business
Intelligence.
Propojení vašeho byznysu

Propojte váš byznys!

Správa financí

Řízení prodeje
a služeb

Nasazení jednoho
uceleného řešení

Možnost pracovat všude,
kde to váš byznys vyžaduje

Správa všech fází prodeje
přímo z Outlooku

Kvalifikovanější rozhodování

Řízení projektů

Úplný přehled o podnikání

Řízení provozu

Inteligentnější prodej a lepší
služby zákazníkům

Pokyny pro zaměstnance vedoucí
k optimálním výsledkům

Možnost rozšíření pro
konkrétní odvětví

Připravenost na růst firmy

Snadný začátek a růst
Řízení
dodavatelského
řetězce

Reporting a analýza
Přizpůsobení vašim
potřebám

Práce na cestách i z domova

Bezstarostný chod firmy

Karel je stále na cestách a potřebuje pracovat s
daty z informačního systému, schvalovat faktury
za prodeje pouzder, dovolené i další potřebné
podklady obratem z mobilního telefonu.
Microsoft Dynamics 365 Business Central mu
umožňuje práci z webu, tabletu i mobilního
telefonu odkudkoliv a šetří mu tak čas, který
věnuje rodině a dalšímu rozvoji.

Karel nemusí nakupovat vlastní hardware a
zaměstnávat specialisty na jeho údržbu. Nehrozí
mu výpadky, jelikož využívá profesionální a
udržované servery společnosti Microsoft. Tímto
krokem nemusel jednorázově investovat
spoustu peněz a místo toho platí měsíčně
pouze za to, co reálně využívá. Karel má
informační systém propojený s aplikacemi
Microsoft 365, tudíž pokud potřebuje například
vytvořit tabulku úspěšných obchodnických
příležitostí, jednoduše příležitosti exportuje z
informačního systému do excelu. Když se Karlovi
přihodí nějaký problém, nemusí si dělat starosti
a problém oznámí společnosti NAVERTICA,
která ho co nejrychleji vyřeší.
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Startup s NAVERTICA
Karlova firma FlexCase se specializuje na výrobu a distribuci kvalitních
pouzder na telefon. Jelikož chce mít startup již od začátku efektivně
rozjetý a chce mít všechny procesy dobře nastavené, používá
produktivní IT nástroje Microsoft 365 a outsourcing služeb od
společnosti NAVERTICA. Pojďme se podívat, jak vypadá Karlův
den.
Komplexní komunikační platforma Teams

Profesionální podnikový mail Exchange
Každá firma potřebuje e-mail podnikové úrovně
s vlastní doménou dostupný na telefonech,
tabletech, počítačích i na webu. Karel denně
přijímá a odesílá e-maily, je chráněn před
spamem, malwarem a ztrátou dat a má přehled
o svých naplánovaných aktivitách a schůzkách v
kalendáři Outlook.

Karel a jeho tým denně chatují, volají, kolaborují
na
souborech
a
pořádají
online
videokonference.
Tuto
schůzku
zároveň
nahrávají, aby si z ní později mohli udělat výstup
a mohli se na ni momentálně soustředit. Karel ví,
kdy a jaké schůzky se má zúčastnit díky
propojení Teams kalendáře s Outlook
kalendářem.

Cloudové úložiště OneDrive a Sharepoint

Produktivní kancelářské aplikace Office
Karel plánuje texty do kampaní ve Wordu,
vkládá a následně vyhodnocuje data v Excelu.
Protože jsou obaly firmy FlexCase velmi žádané,
často
chodí
představovat
svou
firmu
distributorům
s
pomocí
prezentace
v
PowerPointu. Poznámky ze schůze si zapisuje
do sdíleného interaktivního poznámkového
bloku OneNote.

Karel má přístup k souborům odkudkoliv a
nemusí si soubory neustále přeposílat. Soubory
v aplikacích Office se mu automaticky ukládají
na osobní úložiště a když přijde domů po
dlouhém dni, může ze svého domácího počítače
z pohodlí domova do firemního profilu doplnit
slogan, který ho právě napadl. Prezentaci pak
umístí do sdíleného úložiště, kde jeho tým vždy
nalezne její aktuální verzi.

Outsourcing účetnictví, Outsourcing IT
Karel ví, že zaměstnávat vlastní účetní a IT tým je
pro malý startup nákladné, nechává si proto
společností
NAVERTICA
tyto
procesy
outsourcovat.
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