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Zajímáte se o trendy čtvrté průmyslové revoluce a možnosti digitalizace
procesů ve vaší výrobní firmě?

Jak však najít vhodnou kombinaci a propojení digitálních nástrojů, které se přizpůsobí flexibilně
aktuálním potřebám i budoucímu vývoji vaší výrobní společnosti…

Vedle moderního strojního zařízení jsou zapotřebí k udržení a zvýšení konkurenceschopnosti
i softwarové nástroje pružně podporující všechny obchodní a výrobní procesy. Díky přesnému
řízení zdrojů a nákladůmůžete dosáhnoutznačnéhozvýšení efektivitya úspor.

V brožuře, kterou právě držíte v ruce, Vám představíme komplexní portfolio vhodně
sestavených řešení na platforměMicrosoft:
� ERP řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central, který v sobě zahrnuje všechny

potřebné funkcionality pro oblasti účetnictví, financí, skladů, nákupu a závazků,
prodeje a pohledávek, výroby, projektů i servisu.

� Digitalizace CRM procesů prostřednictvím Navertica PowerCRM. Můžete pokrýt
kompletní proces prodeje, tedy od iniciálního nalezení zájemce až po vyhodnocení
zakázky, umožní vám sledovat a řídit obchodní procesy krok za krokem,
prognostikovat prodeje, mít přehled o aktivitách a obratech.

� Platforma Microsoft 365 jako centrum komunikace a týmové spolupráce, zároveň
poskytuje pokročilý systém zabezpečení, který se vztahuje na celé prostředí
Microsoft.

Tým našich odborníků, konzultantů i expertů v oblasti vývoje více než 30 let aplikuje
v průmyslové sféře své zkušenosti z lokálních i mezinárodních implementací ERP i CRM řešení.

Integrujte a automatizujete procesy vašeho podniku!

Seznamte se s komplexním digitálním portfoliem pro moderní řízení výrobní společnosti.

Tým NAVERTICA

www.navertica.com



Microsoft Dynamics 365
Business Central
Komplexní řešení pro váš podnik
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Správa všech fází
prodeje

přímo z Outlooku
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kde to váš byznys

vyžaduje

Nasazení jednoho
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Připravenost
na růst firmy

Propojení vašeho byznysu

Kvalifikovanější rozhodování

Snadný začátek a růst

Jste výrobní 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? 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, výroby, skladů i služeb je Microsoft
Dynamics 365 Business Central pro vás
vhodnou volbou.

Co je Business Central?

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 nebo na serverech podniku.
V cloudové variantě zajišťuje poskytovatel
průběžný update a upgrade systému včetně
příslušné legislativy. Business Central 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.

Propojte váš byznys!

Ideální systém Microsoft Dynamics 365 Business
Central propojující oblasti managementu
a reportů, nákupu a logistiky, výroby, s plánem
rozšíření systému o servisní aktivity a podporu
řízení obchodních a prodejních aktivit.

Začněte snadno a rychle!

� v cloudové verzi není potřebné mít hardware
� 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



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.

Manažerské pohledy a prognózy

Dashboard propojuje data napříč účetnictvím,
prodejem, nákupem, skladem i zákaznickými
interakcemi a přináší tak rychle a přehledně
souhrnná firemní data. Získáte okamžitý
přehled o stavu firemních procesů a jejich
vývoji. Můžete zpřesnit prognózy, upravovat
finanční prognózy pomocí modelování
a analýzy dat v různých dimenzích.

Řízení projektů

Spravujte a sledujte zákaznické projekty
s využitím funkcí pro plánování zdrojů,
optimalizaci výrobních kapacit i kapacit zdrojů.
Kontrolujte a rozvíjejte rozpočet tak, aby byla
zajištěna profitabilita projektu a zároveň
sledujte reálné náklady oproti plánovaným.
Rozhodujte na základě reportů o stavu
projektu, profitability a využívání zdrojů.

Zajistěte nepřetržitý chod podniku s efektivním řešením, které propojuje
prodejní, servisní, finanční a provozní týmy a pomáhá jim rychleji se adaptovat
a dosahovat výsledků.

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 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).

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

Jedno ucelené řešení naplňující potřeby firem

Prodej a služby

Business Central umožňuje zobrazení klíčových
obchodních příležitostí a interakcí se zákazníky,
zrychlení procesu prodeje od nabídky až po
generování skutečných příjmů, vše pomocí
aplikace Outlook. Mějte přehled o pracovní
kapacitě vašich obchodníků, lépe přiřazujte
úkoly a tím urychlete vaši reakci na poptávky.

Řízení dodavatelského řetězce

Informace o výrobě, skladech, objednávkách
a prodeji na jednom místě. Business Central
díky vestavěné umělé inteligenci umožňuje lépe
předvídat stav zásob a objednávat tak jen to,
co bude potřeba doplnit, tedy optimalizovat
úroveň skladové zásoby. Automatický
výpočet stavu zásob a dodacích lhůt vám
pomůže vyhnout se ztrátám prodejních
příležitostí stejně tak jako návrh alternativy
v případě nedostupnosti zboží.

www.navertica.com



Modul výroby Business Centralu nabízí pro
výrobní firmy nástroje pro rozšířené řízení
činnosti strojů, lidí a dalších zdrojů
potřebných pro výrobu hotových výrobků.
Jako předpis pro spotřebu komponent slouží
výrobní příkazy. Mechanismy kusovníku
(BOM) a technologických postupů podporují
proces MPS (Master Production Schedule)
i MRP (Material Requirements Planning) , je
možné nastavit metody zpětné nebo
dopředné spotřeby a vytvářet příkazy pro
výdej materiálu. Integrovanou součástí
výrobního modulu jsou také funkce, jako
je správa zmetků, subdodavatelská výroba,
výroba polotovarů a další. Modul výroby
je skvěle integrován s ostatními částmi
systému (nákup, plánování), a jde jednoduše
rozšířit o další funkcionality díky možnosti
instalace add-in rozšíření třetích stran.

Základní principy

� Zajistit účetní a evidenční operace,
jejichž výsledkem je transformace
vstupních komponent (materiálů,
surovin, subdodávek, strojních
a mzdových nákladů apod.) pomocí
nastavených operací na hotové
výrobky (produkty).

� Evidence nákladů na komponenty,
provoz strojů a zařízení, náklady na
mzdy, subdodávky, kooperace a režijní
náklady jsou vázány na produkty.

� Než se produkt vyrobí a zakázka
uzavře, je veškerá spotřeba na výrobní
zakázce vnímána (i účetně) jako
nedokončená výroba.

Hlavní výhody

� Dynamics 365 Business Central je motor, který propojuje výrobu se zbytkem systému, tedy
zejména s nákupem (komponent i služeb) a s prodejem. MPS a MRP plánování je plně
integrováno a nástroje D365BC tak umožňují plánování výrobních zakázek, výroby
polotovarů a nákupu materiálu i služeb.

� Kromě plánování nákupu je také výroba navázána na logistické pohyby v rámci
společnosti, lze tedy plánovat i vyskladnění komponent a zaskladnění polotovarů a hotových
produktů.

� Excelentní mechanismus evidence transakcí v D365BC umožňuje plnou dosledovatelnost
(traceability) zboží včetně polotovarů, polotovarů (v případě pokročilejší výroby)
a komponent. Lze pracovat s šaržemi i výrobními čísly, díky čemu lze přesně dosledovat,
co se s čeho a kdy vyrobilo.

Microsoft Dynamics 365 Business Central



Business Central jako moderní ERP platforma přináší standardizované
integrační nástroje, díky kterým kolem ní vzniká celý propojený
ekosystém dalších aplikací a funkcionalit.

AppSource aplikace
Jednoduché nainstalování

rozšiřujících aplikací třetích stran
z tržiště Microsoft Appsource.

Ostatní BC platformy
Použití ERP dat pro vyhodnocení

zmetkovitosti, efektivity
stroje/zaměstnance, podklady pro

mzdy apod.

Hardware
Propojení s výrobními stroji pro
řízení celého procesu výroby.

RFID
čtečky

Čtečky
čárových kódů

Tiskárny
štítků

Tiskárny

Výrobní linky

Pokročilé systémy
Business Central stále zachovává
proces nákupu komponent, jejich

spotřebu a transformaci na
výrobek a účtování veškerých

nákladů.

MES
Manufacturing Execution

System

Navertica
Warehouse
Mobile App

APS
Advanced Planning and

Scheduling

PowerApps

PowerBI

Navertica Work
Registration
Terminal

Netronic Visual
Job Scheduler

Další tisíce
AppSource aplikací

třetích stran

WMS
Warehouse Management

System

Business Central
Microsoft Dynamics 365

www.navertica.com



Navertica Work Registration
� Odvod spotřebovaného času

přímo od pracovního centra či
stroje

� UI přizpůsobené pro použití na
tabletových terminálech

� Přesná evidence nákladů na
výrobní operace

Navertica Warehouse Mobile App
� Zpracování skladových příkazů

zaskladnění a vyskladnění výroby,
skladových přesunů, aj.

� Přímá komunikace mobilního
terminálu s Business Central bez
potřeby používat desktopového
klienta

� Na všechny zařízení s Android nebo
iOS

Netronic Visual Production
Scheduler
� Plná integrace s BC
� Přehledná vizualizace procesů a

zdrojů výroby ve stylu Ganttova
diagramu

� Intuitivní "drag & drop" ovládání
plánování na časové ose výroby

Do Business Central lze nainstalovat aplikace rozšiřující standardní
funkcionalitu. Uvádíme příklad tří užitečných aplikací pro použití ve
výrobních společnostech:

Navertica aplikace pro výrobu



Navertica aplikace pro Microsoft
Dynamics 365 Business Central

Potřebujete funkce
nad rámec klasického
informačního
systému?

NAVERTICA
představuje 10
unikátních aplikací
na rozšíření funkcí
Microsoft Dynamics
365 Business Central.

Aplikace si můžete
stáhnout zde:

Navertica
Business Case

Aplikace umožňuje
seskupovat nákupní
a prodejní dokumenty
do složek Obchodních
případů. Usnadňuje
jejich vyhledávání
a vyhodnocování

Navertica
Warehouse
Mobile App

Zrychlete skladové
procesy za pomoci
skenování čárových
kódů. Po naskenování
můžete pracovat se
zbožím a doklady přímo
z mobilního telefonu.

Navertica
POS Base

POKLADNÍ FUNKCE.
Aplikace umožňuje
vytvářet a zpracovávat
účtenky, spravovat
hotovostní operace
a zobrazení dostupnosti
zboží.

Navertica
POS Base CZ

Rozšíření aplikace
Navertica POS Base
o specifické funkce
pro český trh a českou
legislativu

Navertica
Maintenance
of Service Items

Mějte kompletní přehled
o svých procesech
údržby. S aplikací můžete
proaktivně plánovat
pravidelnou údržbu
předmětů a včas
alokovat zdroje.

Navertica
Handling Units

Usnadněte manipulaci
se zbožím a výrobky
a zrychlete skladové
procesy. Aplikace slouží
ke správě a evidenci
manipulačních jednotek.

Navertica
Contract Billing

Mějte přehled nad
smluvní fakturací.
Aplikace automatizuje
proces hromadné
fakturace dle
nastavených parametrů
smlouvy.

Navertica
Complaint
Management

Řešte reklamace snadně
a přehledně. Aplikace
zaeviduje celou
reklamaci včetně
faktury, vráceného zboží
i interního řešení.

Navertica Smart
Bank Account

Ušetřete drahocenný
čas při vyplňování
dokumentů. Aplikace
automaticky doplňuje
bankovní účty
do prodejních a
servisních dokladů.

Navertica
CZ Banking

Usnadněte si komunikaci
s bankovními ústavy.
Aplikace umožňuje
offline komunikaci
za pomocí souborů
používaných českými
bankami

www.navertica.com



Nedílnou součástí standardních
podnikových procesů, v tomto
případě obvykle vlastní fázi výroby
předcházející, je obchodní proces.

Jak může řešení Navertica
PowerCRM pomoci vaší organizaci
při řízení prodejních procesů?

Pokud je jedním z vašich cílů aktivní
tvorba a udržování dlouhodobě
prospěšných vztahů se svými
zákazníky, víte, že umění pochopit a
předvídat přání, potřeby a nákupní
zvyklosti zákazníků napomáhají nejen
ke zvýšení spokojenosti, ale i k růstu
vaší společnosti, síle a podpoře vaší
značky.

Jádrem řešení Navertica PowerCRM
je adaptivní, inteligentní prodejní
systém, designovaný tak, aby bylo
možné jej ve velmi krátké době
nasadit a začít používat. Ten aktivně
monitoruje řadu signálů a tím
umožňuje vašemu prodejnímu týmu
lepší orientaci na zákazníka.

Hlavní benefity Navertica
PowerCRM

• Zkrácení obchodního cyklu
• Zvýšení produktivity a tudíž obratu
• Přehled o práci obchodníků
• Snížení nákladů
• Zlepšení dostupnosti a bezpečnosti
informací

Řešení sjednocuje lidské styčné
plochy s digitálními, stejně jako se
strategickým rozhodováním na
základě obdržených dat.

Může pokrývat kompletní proces
prodeje, tedy od iniciálního zájemce
až po ukončení zakázky, umožní Vám
sledovat a řídit obchodní procesy
krok za krokem, prognostikovat
prodeje, mít přehled o aktivitách a
obratech. Nezáleží na tom, jestli je
zákazník nový, nebo stávající, řešení
Vám umožní obsluhovat oba typy se
stejným komfortem.

PowerCRMNavertica



Zefektivněte obchodní procesy a administrativu

S Navertica PowerCRM již nemusíte
vést obchodní administrativu v Excelu
nebo na papíře. Jedná
se o uživatelsky přívětivé a intuitivní
řešení, které zvyšuje produktivitu
prodeje, efektivitu marketingových
kampaní a poskytuje 360° pohled na
zákazníka. Společně s důvěrně
známými nástroji Microsoft 365 vám
Navertica PowerCRM umožní vést
kompletní evidenci obchodních
partnerů, procesů, komunikace
i aktivit na jednom místě.

Hlavní výhody

• Kompletní pokrytí obchodního
procesu, od iniciálního kontaktu
až po realizaci

• Konzistentní pohled na data
a kontaktní historii zákazníka

• Nativní propojení s Microsoft
Exchange

• Efektivní prodej

• Přístup přes webové rozhraní
či mobilní aplikaci

• Propojení s aplikacemi Office,
Teams, Power BI

• Analýza a reporting

• Rozšiřitelnost o další moduly
(Service Desk, prodejní
konfigurátor, správa smluv a další)

Hlavní funkce

• Správa zájemců, zákazníků,
kontaktů a obchodních příležitostí

• Správa aktivit

• Trasování e-mailů

• Evidence konkurence

• Produktové katalogy

• Slevové mechanismy

• Propojení s DMS pro ukládání
obchodních dokumentů

• Export a import dat

• Manažerské přehledy

Navertica PowerCRM

www.navertica.com



Power BI

Dokonalý nástroj pro manažery

Co je Power BI?

Microsoft Power BI je cloudová služba pro
tvorbu obchodních analýz a reportů, která
poskytuje rychlý přístup k datům a ucelený
přehled o firmě prostřednictvím přehledné
vizualizace a interaktivních řídících panelů
a sestav. Pomocí Power BI může kdokoliv
snadno vizualizovat a analyzovat data
z libovolného zařízení a sdílet je s kolegy.

Dosáhněte vyšších výsledků pomocí vizualizace dat!

Business Intelligence je klíčovou součástí
dlouhodobého fungování podniku. Spolu
s růstem společnosti roste i množství dat,
které je obtížné spravovat. Díky tomu
manažeři nemají přístup ke klíčovým
informacím, které by jim usnadnily
rozhodování. Business Intelligence poskytuje
kvalitní a srozumitelné výstupy na základě
pokročilé analýzy podnikových dat, podle
kterých lze úspěšně zvolit následující strategii
podniku.

Přehled o historické a
aktuální výkonnosti podniku,

predikční modely

Zrychlení rozhodovacího
procesu v oblasti strategie

Kolaborace na reportech
s ostatními uživateli, řízení

přístupových práv

Přizpůsobitelný řídící panel
s aktuálními přehledy na

jednom místě

Začněte s Power BI!

Vytvořte z dat přehlednou statistiku
během několika minut. Jakákoliv
data, jakýmkoliv způsobem, z
jakéhokoliv zdroje a kdekoliv. Vše v
jednom interaktivním zobrazení!

Samoobslužné
analýzy

Vizualizace dat

Řídící
panely

Reporting

Transformace dat

Kolaborace

Power BI



Power BI

Vizualizace dat
Výběr z desítek různých grafů a jiných
vizualizací umožňuje správně interpretovat
firemní data.

Transformace dat
Power BI dokáže pracovat
i s nekonzistentními daty a pomocí
jednoduchých funkcí je připravit na
analýzu.

Reporting
Tvorba jednostránkových i skupinových
interaktivních reportů. Možnost
aktualizace dat v reakci na změny
několikrát za den.

Kolaborace
Možnosti sdílení sestav a řídících panelů,
přidávání poznámek, tvorba a sdílení
šablon.

Uživatelsky přívětivé prostředí
K užívání Power BI nemusíte zaměstnávat programátory či
obchodní analytiky, většina reportů lze sestavit pomocí drag and
drop.

Široká konektivita Čerpejte data z desetitisíců různých zdrojů dat včetně zdrojů
třetích stran.

Integrace s ostatními aplikacemi
Power BI lze efektivně propojit se ostatními Microsoft aplikacemi.
Můžete například zautomatizovat procesy přes Power Automate
nebo vytvořit report přímo z Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Všechna data v jedné aplikaci Využívejte jednotné přehledy využívající data z různých zdrojů.

Umělá inteligence Pokládejte otázky v běžné řeči a jako odpověď získejte přehledné
grafy.

Pokročilé zabezpečení
Power BI využívá cloudovou službu Azure Active Directory k
ověřování identit uživatelů. Data jsou uložena v zabezpečeném
cloudu Azure.

Verze pro mobilní telefony Reagujte na změny přímo z mobilního telefonu.

www.navertica.com



Microsoft 365 Business Premium

.

Hlavní funkce
• Office aplikace
• E-maily
• Sdílené kalendáře
• Chaty
• Hovory
• Videohovory
• Livestreamy
• Webináře
• Osobní a sdílená úložiště
• Směnový systém
• Seznamy
• Rezervační systém
• Osobní a sdílené poznámkové bloky
• Automatizace procesů
• Podniková sociální síť

Microsoft 365 je sada podnikových aplikací
a služeb poskytovaných v cloudu. Obsahuje
profesionální e-mailový klient se sdílenými
kalendáři, zabezpečené osobní i firemní
uložiště, centrum interní i externí
komunikace s chaty, online schůzkami
a videokonferencemi a další podnikové
aplikace na produktivitu.

Hlavní výhody
• Spolupráce v reálném čase
• Široké možnosti sdílení
• Pozadí ve schůzkách s firemním

brandingem
• Jednotné přihlašování do veškerých

Microsoft aplikací
• Konektivita s aplikacemi třetích stran
• Propojenost jednotlivých aplikací
• Automatická synchronizace dokumentů
• Pravidelné aktualizace

Microsoft 365 zároveň poskytuje pokročilý
systém zabezpečení, který se vztahuje
na celé prostředí Microsoft, tedy
i na Navertica PowerCRM, Business Central i
Power BI. Uživatelé se tedy přihlašují pod
stejným účtem a podléhají vámi stanoveným
bezpečnostním podmínkám. Mezi ně může
patřit nutnost multifaktorového ověření
totožnosti při přihlašování z osobního
zařízení nebo odepření přístupu k datům při
připojení na nebezpečnou síť Wi-Fi. Nechte
Microsoft 365 vyhodnotit celkové
zabezpečení vaší společnosti a získejte
doporučení na zlepšení situace. Umožněte
uživatelům samostatně a bezpečně změnit
své heslo a ušetřete čas IT oddělení.
Zamezte nechtěnému šíření citlivých
firemních dat nebo důvěrné komunikace
pomocí popisků citlivosti.

Microsoft 365 je produktivní cloud, který přináší prvotřídní aplikace Office spolu
s výkonnými cloudovými službami, správou zařízení a pokročilým zabezpečením.



Nejvyšší úroveň zabezpečení pro vaši organizaci

Shifts
přehledné řízení směn přímo v
Microsoft Teams

Řízení směn nebylo nikdy lehčí.
Uživatelé si mohou zapisovat
směny přímo z prostředí Teams
a to i z mobilního telefonu.
Využívejte již Vámi vytvořené
pracovní týmy a jednoduše
k nim vytvořte směnový plán.
Přidělte každému zaměstnanci
směny nebo vypište volné
směny, o které se zaměstnanci
mohou přihlásit sami.

Mezi funkcemi samozřejmě
nechybí možnost zažádat o
novou směnu, výměnu směny,
volno nebo volba roztřídění
směny do jednotlivých aktivit.

Zaměstnanci se odstartuje směna pomocí tlačítka zaregistrovat
příchod. Tlačítko lze nastavit tak, aby směna byla započata pouze v
případě, že se zaměstnanec nachází poblíž příslušné lokality. Při
odchodu zaměstnanec stejným tlačítkem zaregistruje odchod.

Jednotlivé aktivity směn lze třídit dle barev, tudíž zaměstnanec
ihned přehledně vidí, jakým způsobem bude jeho pracovní den
rozložen. U aktivit lze také nastavit, zda jsou placené či neplacené.

Zabezpečení s Microsoft 365 Business Premium

Správa mobilních zařízení

Popisky citlivosti

Multifaktorové ověření

Bezpečné přihlášení

Bezpečné přílohy

Bezpečné odkazy

Řízení přístupu k datům

Defender for Business

Jaké aplikace se mohou spouštět na jakém zařízení při jakých podmínkách
Využití osobních zařízení k firemním účelům bez bezpečnostního rizika

Ochrana před únikem citlivých informací
Přiřazení ochrany pomocí jednoho tlačítka

Autorizace pomocí principu: Něco co víte, Něco co máte, Něco co jste
Ověření totožnosti pomocí více faktorů místo používání pouze hesla

Bezpečné přihlášení k Windows a portálu Office
Využívá bezpečnostního principu Key Based Authentication

Anti-malware ochrana přijatých souborů
Možnost zobrazit bezpečný náhled potenciálně nebezpečného souboru

Anti-phishing ochrana před nebezpečnými odkazy
Nahrazení všech přijatých odkazů speciálními bezpečnými odkazy

Komplexní správa identit a přístupu k datům
Možnost samoobslužné změny hesla uživatelů

Správa veškerých incidentů a bezpečnostních průlomů
Zhodnocení bezpečnostní situace společnosti a pokyny pro zlepšení

www.navertica.com
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NAVERTICA a.s.
Na Okraji 335/42

162 00 Praha 6, CZ
www.naver�ca.com

TEL +420 541 425 911
EMAIL praha@naver�ca.com

NAVERTICA SA CC
29 11�� Avenue

2128 Sandton, SA
www.naver�ca.com
TEL +27 11 234 8833

EMAIL sandton@naver�ca.com

NAVERTICA a.s.
Maříkova 1a
621 00 Brno, CZ
www.naver�ca.com
TEL +420 541 425 911
EMAIL info@naver�ca.com

NAVERTICA SK s.r.o.
Bohrova 1
851 01 Bra�slava, SK
www.naver�ca.com
TEL +421 268 206 200
EMAIL bra�slava@naver�ca.com

Rádi se staneme vaším odborným poradcem!
Díky našim zkušenostem vás hladce provedeme výběrem
a implementací vhodných produktů, které budou použity v
souladu s nejmodernějšími trendy v oblastech aplikačních
technologií, a pomůžeme vám s digitální transformací

a řešením postaveným na cloudu.
Rádi vám pomůžeme s optimalizací firemních procesů, a tím

i se zlepšením vašeho hospodářského výsledku.

https://www.navertica.com/

