A Dynamics NAV Projektek
alkalmazásterülete a hosszabb távú
munkák és projektek ráfordításainak
részletes tervezését és nyilvántartását
biztosítja.
Főbb előnyök


Áttekinthetővé válik a munkaerő, a
gépek és az egyéb erőforrások
használata.



Minden költség garantáltan
kiszámlázásra kerül.



A részletes kapacitástervezéshez
költségtervek és kalkulációk állnak
rendelkezésre.



A munkák egyes részfeladatai
elemezhetők a hosszú távú
jövedelmezőség szempontjából.

A sikeres projektirányítás elképzelhetetlen a
naprakész áttekintés, a részletes tervezés és az
objektív adatokon alapuló utólagos elemzések
lehetősége nélkül. A Projektek alkalmazásterület
hathatós segítséget nyújt az adott munka vagy
projekt
költségeivel
és
kiszámlázásával
kapcsolatos számviteli és tervezési feladatok
ellátásában.
A program egyrészt automatikus számlázási
funkciójával biztosítja, hogy egyetlen költség se
maradjon kiszámlázatlan. Másrészt a rendszer
többi alkalmazásterületével való együttműködése
biztosíték arra, hogy a költségek a ténylegesen
érintett területekre lesznek lekönyvelve. Ez egyben
azt is jelenti, hogy a főkönyvben kevesebb
részletes adatot kell kezelni. Végül pedig az
alkalmazásban rendelkezésre álló tervezési és
kalkulációs eszközök segítségével részletes
költségtervek készíthetők, és hatékonyabban
elemezhető a jövedelmezőség.
Minden költség garantáltan kiszámlázásra kerül
A Dynamics NAV segítségével a projektek minden
részlete megszervezhetővé válik. A Projektek
alkalmazás a folyamatban lévő munkák általános
nyilvántartása mellett azok számlázásáról is
gondoskodik.
Az egy adott munkával kapcsolatos költségeket a
program automatikusan, azok felmerülésének
pillanatában rögzíti a projektkönyvelésben, majd a
rendszer más alkalmazásterületeinek megfelelő
számláira könyveli (például a Szállítók modulban a
szállítószámlára). A munkára terhelhető költségek
ezután automatikusan kiszámlázásra kerülnek, így
egy költségtétel sem marad kiszámlázatlan. A
Projektek modul a hagyományos gyártási munkák
költségeinek kezelése mellett a szolgáltatások
időráfordításának nyomon követésére, illetve
kiszámlázására is alkalmas.
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A munka hatékonyságának maximalizálása

A Microsoft Dynamics rövid bemutatása

A Projektek alkalmazásterület lehetővé teszi a
precíz tervezést, valamint a projektekkel,
árajánlatokkal, számlázással, költségelszámolással,
illetve
a
tényleges
felhasználás
nyilvántartásával kapcsolatos ABC-elemzéseket és
utólagos ellenőrzéseket.

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.

Olyan terveket és becsléseket is lehet készíteni,
amelyek a készletcikkekre, az erőforrásokra és az
egyéb költségekre is kiterjednek. A terveket
tetszőleges részletezettséggel lehet létrehozni.
Lehetőség van már meglévő tervek vagy
kalkulációk részleteinek átmásolására is. A
tényleges felhasználás és értékesítés közvetlenül
egyedi tervsorokhoz rendelhető, és így a tervezett
ráfordításokat össze lehet hasonlítani az eladási
árral.
A
tervek
és
kalkulációk
ezen
kívül
altevékenységekre, vagyis fázisokra, feladatokra és
lépésekre
bonthatók.
Az
altevékenységek
használatával ki lehet szűrni a vállalati
tevékenységek különböző összetevőinek hosszú
távú
jövedelmezőségére
vonatkozó
fontos
információkat. A felhasználó a tényleges
felhasználási és eladási adatokat hozzárendelheti
a tervben szereplő fázisokhoz, feladatokhoz és
lépésekhez, és így összehasonlíthatja különböző
munkák azonos tevékenységeit. A rendszerben
korlátlan számú altevékenységet lehet megadni.

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:

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

http://www.microsoft.hu/Dynamics
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