Az Erőforrások megoldás gondoskodik a
vállalat
személyi
és
berendezésállományával való optimális gazdálkodásról.
Főbb előnyök
 Nyomon követi az erőforrások
költségeit és kihasználtságát
 Megtervezi az erőforrások
rendelkezésre állását és a kapacitást
 A munkák költségkalkulációját
integrálja az időfelosztási és
számlázási funkciókkal
 Különböző jellegű feladatokhoz másmás árakat és költségeket rendel

Egy vállalat számára erőforrásai képviselik a
legértékesebb áruba bocsátható tulajdonát. Az
erőforrások ésszerű felhasználása azonban
egyáltalán nem könnyű feladat. Az erőforráskapacitás tervezése, a rendelkezésre állás
figyelése és a költségek követése csak néhány
azok közül a vállalatirányítási feladatok közül,
amelyek állandó figyelmet követelnek.
Az Erőforrások alkalmazásterület fejlett erőforrásfigyelési és kapacitástervezési funkciói révén a
vállalat optimalizálni tudja személyi és tárgyi
erőforrásainak hatékonyságát csakúgy, mint
üzletvitelének eredményességét. Az erőforrások
költségeinek és felhasználásának pontos nyomon
követésével hatékonyabbá válik az erőforráskezelés, és áttekinthetőbb lesz, hogy a vállalat
összességében milyen erőforrás-kapacitásokkal
rendelkezik. A program mindezek mellett rugalmas
árkalkulációs modelleket is kínál, megkönnyítve a
Vevők és eladás alkalmazásterületen történő
számlázást, valamint a költségek nyilvántartását a
Projektek alkalmazásterületen.
Az erőforrások költségeinek és felhasználásának
nyomon követése
A tranzakciók nyilvántartásához az Erőforrások
alkalmazásterület egy erőforrástáblát, erőforráskönyvelést és erőforrás-naplót biztosít. A Vevők és
eladás, illetve a Projektek alkalmazásterületekkel
integrált Erőforrások területen a munkák
költségeinek, ütemezésének és számlázásának
kezelése is elvégezhető. Tekintettel arra, hogy az
erőforrások lehetnek személyek, berendezések
vagy létesítmények, a Dynamics NAV különböző
költségek és eladási árak meghatározását is
lehetővé teszi a felhasználás és eladási adatok
nyomon
követéséhez
az
erőforrások
könyvelésében.
A kapacitás és rendelkezésre állás tervezése
A kapacitástervezési lehetőségekkel a kapacitások
erőforrásokhoz és/vagy erőforráscsoportokhoz
rendelhetők. Ha a rendszerben az Erőforrások
alkalmazási terület integrálva van a Projektek
területtel, az erőforrásokat hozzá lehet rendelni a
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különböző projektköltségvetésekhez, és ezzel
órákra
lebontott
átfogó
kapacitástervek
készítésére nyílik lehetőség. A rendszerben a
munkák
más
erőforrásokhoz
és
erőforráscsoportokhoz történő újrakiosztására is
lehetőség van, így részletesebb erőforrásterveket
lehet kidolgozni. A felhasználó mindeközben egy
„rendelkezésre állási” ablakban mindvégig nyomon
követheti, hogy egy adott kapacitás milyen aktív
munkamegrendelésekhez van kötve, illetve hogy a
potenciális megrendelésekhez milyen (tervezett
vagy becsült) kapacitások lettek rendelve.
Erőforrások alternatív árának megadása
A Készletgazdálkodás alkalmazásterületen használatos, több eladási ár kezelését biztosító
funkcióhoz hasonlóan az Erőforrások területen is
meg lehet adni vevő- és munkatípus szerinti
alternatív árakat a különböző erőforrásokhoz.
Olyan esetekben, amikor az erőforrásokat eltérő
típusú munkákban használják fel, minden
munkatípushoz különböző árakat lehet rendelni. Az
árak több pénznemben is megadhatók.
Az alternatív költségek munkatípusokhoz
rendelése
Az árakhoz hasonlóan a munka típusának
megfelelően lehetőség van alternatív költségeket is
rendelni a különféle erőforrásokhoz. Olyan
esetekben, amikor az erőforrásokat eltérő típusú
munkákban használják fel, minden munkatípushoz
különböző költségeket lehet rendelni. A költségek a
tervekben/kalkulációkban, az értékesítés kiszámlázása során, illetve a felhasználás nyilvántartása
kapcsán jutnak szerephez.

FORDULJON HOZZÁNK
Ha további felvilágosításra van szüksége a
Microsoft Dynamics NAV rendszerrel kapcsolatban,
vegye fel a kapcsolatot a Microsoft hivatalos
megoldáspartnerével.
Képzett
szakembereik
készen állnak, hogy megtervezzék az Ön

vállalatának egyedi igényeit kielégítő megoldást.
További információkat talál weboldalunkon is:
http://www.microsoft.hu/Dynamics
A Microsoft Dynamics rövid bemutatása
A Microsoft Dynamics a Microsoft vállalatirányítási
és ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverekkel, és a
kapcsolódó
megoldásokkal
foglalkozó
termékcsaládja. Ezek a rendszerek a kis-, közepes-,
és nagyméretű szervezeteket támogatják az
ügyvitel automatizálásában, a nyereségesebb
működésben és növekedésük felgyorsításában. A
Microsoft Dynamics alkalmazásai átfogóan
optimalizálják a vállalatok stratégiai folyamatait a
pénzügy, az üzleti adatelemzés, a humánerőforrások, a projektvezetés, az ügyfélkapcsolatkezelés, a helyszíni szervizelés, az ellátásilánckezelés, az e-kereskedelem és a termelésirányítás
terén. Azáltal, hogy alkalmazottaik, ügyfeleik és
beszállítóik korszerű megoldásokkal kommunikálhatnak és működhetnek együtt egymással, a
vállalatok időben reagálhatnak, megalapozott
stratégiákat dolgozhatnak ki és azokat kellő
gyorsasággal hajthatják végre.
A Microsoft Dynamics termékcsaládot a vállalatmérettől függő igényeknek megfelelően tervezték,
fejlesztették, hogy támogassa akár a KKV szektor
résztvevőit, akár pedig kielégítse a közepes és
nagyvállalatok
igényeit.
Zökkenőmentesen
együttműködnek a Microsoft más alkalmazásaival
és technológiáival (pl. Office, Windows, SQL Server,
BizTalk,
SharePoint).
A
megoldáscsomag
forgalmazásáról hivatalos értékesítési partnereink
hálózata gondoskodik. Partnereink az ügyfelek
igényeihez szabott speciális szolgáltatásokat és
támogatást biztosítanak.
Címünk:
Microsoft Magyarország Kft.
1031 Budapest
Graphisoft park 3. (Záhony utca)
http://www.microsoft.hu/Dynamics
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