A cél: az üzlet érdemi részére koncentrálni
A Dynamics NAV pénzügyi rendszere révén
lehetővé válik, hogy a cégek üzletvitelükre
helyezhessék a fő hangsúlyt.
Főbb előnyök


Egyéni igények szerint testre szabható



Új lehetőségeket tár fel



Tanulásra és tettekre ösztönöz

A világ első számviteli témájú könyve Luca Pacioli
olasz szerzetes nevéhez fűződik, aki 1494-ben
megjelent művében így fogalmazta meg célját: „a
kereskedő mindig késedelem nélkül tudjon tájékozódni eszközeinek és kötelezettségeinek állásáról.”
Meglátása ötszáz év elteltével is helytálló, hiszen a
pénzügyi helyzetet és nyereségességet befolyásoló
adatok gyors és egyszerű elérése továbbra is a
vállalat sikeres működésének egyik kulcsa.
A pénzügyek hatékony kezelése iránti igény
napjaink felgyorsult üzleti világában még
hangsúlyosabbá vált. A cégeknek azonban nincs
szükségük olyan megoldásokra, amelyek új
terheket rónak rájuk, és lelassítják működésüket.
A Dynamics NAV megoldása nemcsak hogy nem
gátolja a szokásos üzletvitelt, hanem éppen
ellenkezőleg, a vállalat működéséhez igazodva
együtt fejlődik annak igényeivel. Segít felismerni a
lehetőségeket, a felhasználókat pedig arra
ösztönzi, hogy még többet tegyenek a vállalatért,
és új ismereteket szerezzenek.
Előtérben a növekedés
A szervezetben szükséges változtatások a
Dynamics
NAV
révén
zökkenőmentesen
valósíthatók meg. A rendszer a vállalatok
üzletviteléhez igazodik, és azzal együtt fejlődik.
A rendszer képernyői új mezők és táblák hozzáadásával, illetve felhasználó-specifikus menük
létrehozásával percek alatt testre szabhatók.
Igény szerint számos pénzügyi feladat és eljárás
automatizálására is lehetőség van. A megfelelő
ellenőrzési szintek üzleti szabályok felállításával
határozhatók meg. A vevőkhöz és szállítókhoz
például egyedi fizetési feltételek és engedmények
rendelhetők.
A rendszer képes figyelembe venni a nemzetközi
kereskedelemre vonatkozó összes hatósági
előírást, és biztosítja a devizás ügyletekhez (pl. az
euróügyletekhez)
szükséges
hátteret.
Használatához és a hatósági beszámolók
elkészítéséhez tetszőleges pénznem választható.
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Középpontban a lehetőségek
A Dynamics NAV rendszerrel a pénzügyi adatok
könnyedén elérhetők, amivel nem csupán a
jellemző trendek felismerése válik egyszerűbbé, de
egyben
javul
az
üzleti
tevékenységek
áttekinthetősége is. Az átláthatóbb üzletvitel
azonnal hasznot is hajt az egyébként nehezen
észrevehető üzleti lehetőségek feltárásával.
Az egyes eseményekhez kapcsolódó konkrét
tranzakciók és adatok gyorsan és egyszerűen
megtekinthetők. Például a képernyő egy
mezőjében látható összeg mögötti adatokat
azonnal ki lehet részletezni, vagy a pontosabb
keresés érdekében részletes szűrőfeltételeket
lehet előírni.
Sokoldalú betekintés
A dimenziókezelési funkció segítségével az adatok
összetettebb lekérdezésére nyílik lehetőség. A
főkönyvi és tervezési tételeket a vállalatra jellemző
dimenziókkal lehet ellátni, és így a rendelkezésre
álló adatokból még több információ nyerhető.
Néhány
lehetőség
a
dimenziókezelés
alkalmazására:


A teljesítmény nyomon követése



Összefüggések vizsgálata



A mutatkozó trendek kihasználása

A dimenziókkal feltárhatja az adatok közötti rejtett
összefüggéseket. A lehetőségek száma végtelen,
hiszen új dimenziók bármikor könnyedén
felvehetők, és a megadható dimenziók számának
nincs felső korlátja.
A Dynamics NAV leegyszerűsíti a külkereskedelem
nehézkes
adminisztrációját,
és
sokoldalú
információival rávilágít az új piacokban rejlő
lehetőségekre is. Minden vevőt és szállítót annak
egyedi igényei szerint lehet kiszolgálni. A
kifizetések bármely pénznemben történhetnek
(függetlenül az adott vevő vagy szállító által
jellemzően használt pénznemtől).
Több idő az érdemi munkára
A Dynamics NAV nem egyszerű számviteli szoftver,
hanem annál sokkal többet nyújt. Segít megérteni
a számok jelentését, illetve átlátni az egyes
számok mögött a háttérben húzódó folyamatokat.
A Dynamics NAV a felhasználók kíváncsiságára

hatva ihletet
végzéséhez.

ad

a

mindennapi

feladatok

Jobban elmélyülhetnek munkájukban, hiszen
minden adat, amire szükségük van, a
rendelkezésükre áll, és pár mozdulattal elérhető. A
„lefúrásokkal” az adatok gyorsan kirészletezhetők,
és a szűrők beállítása sem vesz igénybe sok időt.
Mindezek a lehetőségek arra ösztönzik a
felhasználókat, hogy a részletek feltárásakor ne
torpanjanak meg a számlaegyenlegeknél.
A különböző szempontok alapján leválogatott és
számított adatokat kínáló számlasémák révén a
főkönyv hathatós segítséget nyújt az üzletmenet
irányításához. A rendszer egy sor előre definiált
jelentést kínál, de a vállalat sajátosságait tükröző
egyedi kimutatásokat is könnyen össze lehet
állítani. Az ilyen módon feltárt pénzügyi információk
azután megjeleníthetők webböngésző segítségével,
vagy továbbküldhetők az érintetteknek e-mailben,
és ezáltal a vezetőség, a dolgozók, a hálózati
partnerek és a befektetők is folyamatosan
tájékozódhatnak a vállalat tevékenységéről.

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
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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.

BizTalk,
SharePoint).
A
megoldáscsomag
forgalmazásáról hivatalos értékesítési partnereink
hálózata gondoskodik. Partnereink az ügyfelek
igényeihez szabott speciális szolgáltatásokat és
támogatást biztosítanak.

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,

Címünk:
Microsoft Magyarország Kft.
1031 Budapest
Graphisoft park 3. (Záhony utca)
http://www.microsoft.hu/Dynamics
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