Microsoft Dynamics 365
Business Central
Řešení, které poroste s Vámi!
Propojení vašeho byznysu

Jste firma s dlouholetou tradicí nebo teprve začínající
start-up, který potřebuje ke svému fungování
spolehlivý informační systém k pokrytí všech
obchodních a finančních procesů firmy?
Cloudové řešení Microsoft Dynamics 365 Business
Central zastřešuje pilíře digitální transformace, a to jak
provozní efektivitu, tak i zvýšení produktivity
zaměstnanců. Pokud máte zájem o správu a přehled
k nákupu, prodeji, logistice, skladů i služeb, popřípadě
výroby... je Microsoft Dynamics 365 Business Central
pro vás vhodnou volbou. Navertica 365 BC Packages
jsou pro vás připraveny k rychlému nasazení.

Nasazení jednoho
uceleného řešení

Úplný přehled o podnikání

Přizpůsobení vašim
potřebám

Řízení
dodavatelského
řetězce

Pokyny pro zaměstnance vedoucí
k optimálním výsledkům

Možnost rozšíření pro
konkrétní odvětví

Připravenost na růst firmy

Microsoft Dynamics 365 Business Central je
ideální systém propojující oblasti
managementu a reportů, nákupu
a logistiky, s plánem rozšíření systému
o servisní aktivity a podporu řízení
obchodních a prodejních aktivit.
Začněte snadno a rychle!
▪

Řízení prodeje
a služeb

Inteligentnější prodej a lepší
služby zákazníkům

Snadný začátek a růst

Moderní ERP (Enterprice Resource Planning) systém je
uceleným řešením pro řízení podnikových procesů a
používá se po celém světě. Systém je provozován
v cloudu s vysokou dostupností a poskytovatel zajišťuje
průběžný update a upgrade (minimálně 2x ročně)
včetně příslušné legislativy. Zahrnuje všechny potřebné
funkčnosti pro oblasti účetnictví, finance, sklady, nákup
a závazky, prodej a pohledávky, výroby, projekty a
servis. Řešení je integrované s Microsoft 365 a díky
vestavěné inteligenci je snadno použitelné a pomáhá
zkvalitňovat obchodní rozhodování.

Správa financí

Správa všech fází prodeje
přímo z Outlooku

Kvalifikovanější rozhodování

Co je Business Central?

Propojte váš byznys!

Možnost pracovat všude,
kde to váš byznys vyžaduje

Řízení projektů

Řízení provozu

▪
▪
▪
▪
▪

Reporting a analýza

▪
▪

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.

Jedno ucelené řešení naplňující potřeby rostoucích firem

Automatické
sjednocení systémů
a procesů
umožňuje správu
financí, prodeje,
služeb a provozu.

Umožňuje propojení
s aplikacemi třetích
stran, jako je mzdová
agenda, bankovnictví,
CRM nebo specifické
systémy pro konkrétní
odvětví.

Business Central je
součástí řešení
dodávaných firmou
Microsoft a může být
integrován s programy
Microsoft Office, popř.
Microsoft Office 365
(Excel, Word, Outlook,
Power BI, atd.).

Business Central může být datově
propojen s jinými systémy, pokud mají
připravena příslušná rozhraní (např.
WebServices, API, ODATA). Pokud
rozhraní nejsou k dispozici, je nutné
použít buď univerzální integrační
nástroje od Microsoftu nebo od jiných
výrobců, příp. vyvinout specifické
propojení (pouze pro edice Custom).

Microsoft Dynamics 365 Business Central
Kdo jsou zákazníci pro Business Central, pro koho je
určeno?
Řešení je vhodné pro malé a středně velké firmy od jednoho uživatele až po mnoho set uživatelů. Může
být využíván jak v komerčních organizacích, tak
i
v
nekomerční
sféře.
Funkčnost
systému
je přizpůsobena legislativě i jazyku země, ve které je
systém na trhu. S ohledem na možnost práce uživatelů
ve více jazycích současně je vhodný také pro
mezinárodní organizace.

Zvolte si vhodný balíček z Navertica 365 BC Packages
pro správný krok vpřed směrem k inovacím!
1. Edice Fiscal

2. Edice Trade

Jste menší organizace, která má zájem o pokrytí
základních finančních procesů, tj. využívat funkcionality
účetnictví a finance včetně prodejních i nákupních
faktur?

Jste menší nebo střední organizace, která potřebuje
využívat skladové funkcionality s nákupem, prodejem
a skladem, propojenými s účetnictvím a financemi?

Edice Fiscal zajišťuje, že právě tyto funkční oblasti
budou
poskytovatelem
přednastaveny
a
parametrizovány tak, aby je uživatelé mohli snadno
používat a nemuseli ztrácet čas zdlouhavými analýzami
a přizpůsobením pro každý jednotlivý proces
zákazníka.

3. Edice Trade Plus
Plus v názvu této edice znamená, že k oblastem
a funkcionalitě edice Trade je uživatelům dostupná
funkcionalita pokročilých skladových operací (např.
přihrádky, zaskladnění, vyskladnění, přeskladnění)
s podporou čárových kódů a případně i manipulačních
jednotek a mobilních terminálů (rozšiřující moduly).
Systém je připraven i pro využití sériových čísel, šarží
či expirací. Edice Trade Plus obsahuje též moduly
zdrojů, projektů, montáží a montážních kusovníků.

Edice Trade zahrnuje přednastavení a parametrizaci
všech potřebných funkčností. Vhodným rozšířením této
edice může být také modul pro maloobchodní
prodejny (POS).

4. Edice Custom
Pokud víte, že výše zmíněné přednastavené edice Fin,
Trade nebo Trade+ by nenaplnila vaše očekávání
a potřebujete pokrýt také procesy výroby a/nebo
servisu, nebo potřebujete specifickou funkcionalitu, jež
často bývá jejich hlavní konkurenční výhodou a jež
není samozřejmě součástí přednastavené verze
systému v edicích uvedených výše – máme pro vás
edici Custom. O tuto edici je také zájem u zákazníků,
kteří často
potřebují,
aby
před
zahájením
implementace s nimi poskytovatel řešení analyzoval
specifickou problematiku a případně také v rámci
následné customizace řešení připravil specifické
funkčnosti podle zjištěných požadavků.

V rámci cloudové strategie a propojitelnosti
jednotlivých produktů společnosti Microsoft získáte
užitečné prostředky a nástroje pro úspěšný start!
Mám ZÁJEM – jak mám dál postupovat?
Kontaktujte nás, jsme tady pro vás! - již 30 let působíme na trhu podnikových informačních systémů a pomáháme
zlepšovat hospodářský výsledek našich zákazníků nejen v České a Slovenské republice, ale rovněž implementujeme
softwarová řešení u zákazníků v mnoha evropských zemích, v jižní Africe a v USA. Zaměřujeme se především na
odvětvová řešení v segmentech výroby, obchodu, služeb, logistiky, řízení projektů i zdravotnictví.

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

Slovensko - Bratislava
Bohrova 1, 851 01
TEL +421 2 68 206 200
EMAIL bratislava@navertica.com

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

