Komplex feladatok – egyszerű megoldások



Azonnali áttekintést nyújt a tárgyi
eszközökről

Cége tárgyieszköz-gazdálkodása több gonddal jár,
mint amennyit megérne? Ha a vállalat a Dynamics
NAV Tárgyi eszközök megoldását használja, nem
kell többé jelentős mennyiségű időt, pénzt és
energiát
pocsékolni
a
tárgyi
eszközök
nyilvántartására, kezelésére és könyvelésére. A
szervezet időt takaríthat meg, és így az üzletvitelre
helyezheti a fő hangsúlyt.



Javítja a tárgyieszköz-gazdálkodás
színvonalát

Ismeri cége értékét?



Megkönnyíti a tárgyi eszközökre kötött
biztosítások kezelését

A megoldás segítségével a vállalat időt
takarít meg, és így az üzletvitelre
koncentrálhat.
Főbb előnyök

A Tárgyi eszközök alkalmazásterületen állandóan
számon tartható a vállalat tárgyi eszközei
értékének alakulása, a rendszer ugyanis valós
idejű és megbízható képet nyújt a cég összes tárgyi
eszközéről. Mindenkor tudható a könyv szerinti
érték és a halmozott értékcsökkenés. A Dynamics
NAV rendszerrel való integrációnak köszönhetően
ráadásul könnyedén megvalósítható a tárgyi
eszközök főkönyvvel való egyeztetése.
Azonnali tájékozódás
A Tárgyi eszközök integrálható a rendszer többi
részével, például a Főkönyv és a „Szállítók és
beszerzés” alkalmazásterületekkel. Ez csökkenti az
emberi tévedés kockázatát, mivel nem kell
egyszerre több helyen is bevinni az adatokat.
A tárgyi eszközök állományának alakulása számos,
a felhasználó által definiált kritérium szerint
követhető nyomon. Az eszközök például
nyilvántarthatók fellelési helyük szerint. Ez
megkönnyíti a könyvvizsgáló számára a tárgyi
eszközök ellenőrzését.
Időt, pénzt és energiát takarít meg
A tárgyieszköz-gazdálkodásnak nem kell többe
kerülnie
és
fáradságosabbnak
lennie
a
szükségesnél. A Tárgyi eszközök modulban a
beszerzés, értékcsökkenés vagy értékesítés
lekönyvelése ugyanabban a műveletben azonnal
frissíti a Dynamics NAV többi megfelelő
alkalmazásterületének adatait is.
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A különböző, más-más célból készült kimutatások
egyszerűen
elkészíthetők.
A
tárgyieszköztranzakciók feladásával számos jelentés és
statisztika automatikusan elkészül, így a vállalat
időt, pénzt és energiát takarít meg.
Igény szerinti testre szabás
A legtöbb tárgyi eszköz értékcsökkenése a
beszerzés napjával kezdődően kerül elszámolásra.
Nehézséget jelenthet azonban az értékcsökkenés
mértékének nyomon követése. A Tárgyi eszközök
modul áttekintést nyújt a tárgyi eszközök halmozott
értékcsökkenéséről.
A rendszer több, a felhasználó által definiálható
szabványos értékcsökkenési módszert kínál.
Néhány cég például az éves, mások a havi
értékcsökkenési elszámolást kedvelik. A módszer
és a gyakoriság igény szerint megválasztható. A
döntés az Ön kezében van.
Megtakarítható annak a könyvvizsgálónak a
költsége is, akit az éves értékcsökkenés
megállapításához
szükséges
információk
összegyűjtésével kellene megbízni. A Tárgyi
eszközök modul automatikusan elvégzi az
időszakonkénti értékcsökkenési elszámolást, így
biztosított annak helyessége.
Ha több az információ, jobban lehet gazdálkodni
A Tárgyi eszközök modulban az is nyomon
követhető, hogyan befolyásolja a tárgyi eszközök
értékét karbantartásuk költsége. Minden egyes
eszköz figyelemmel kísérhető, és könnyen
megszerezhetők a tárgyi eszközök cseréjével
kapcsolatos értékelési és döntés-előkészítési
adatok.
Például megtudható, hogy egy tárgyi eszköz
karbantartása többe kerül-e az általa biztosított
jövedelemnél.
Megállapítható
a
tervezett
karbantartási költség is minden egyes tárgyi
eszközre. A karbantartási költségek nyilvántartása
az Attain Főkönyvi moduljával integrálható.
A Tárgyi eszközök modulban az egyes eszközök
legmegfelelőbb
biztosítási
módozata
is
megállapítható. A biztosítási lefedettség és az éves
biztosítási díj is nyomon követhető. Minden tárgyi
eszközhöz tetszőleges számú biztosítási kötvény
kapcsolható. Ennek eredményeképpen állandóan
nyomon követhető, hogy az eszközök alul- vagy
túlbiztosítottak-e.

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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Összefoglaló adatlap
Az eszközök rugalmas
definiálása és
csoportosítása

Számos különböző eszközadat definiálható, például sorszám, leírás,
eszközkategória, helykód és sorozatszám.
Beszerezni kívánt, azaz tervezett tárgyi eszközök is definiálhatók.
Nyomon követhető a tárgyi eszközök karbantartási és biztosítási
állapota.
A kimutatások és statisztikák részletezettsége beállítható, például egy
eszköz egyetlen egységként vagy alkatrészek összességeként is
definiálható.

Korlátlan számú
értékcsökkenéselszámolási nyilvántartás

Szokásos vagy egyedi
értékcsökkenési eljárás
választása

Minden egyes tárgyi eszközhöz korlátlan számú értékcsökkenés-elszámolási
nyilvántartás definiálható, a következő lehetőségekkel:


Az összes értékcsökkenési követelmény ismertetése egy tárgyi eszközre
nézve.



A helyi számviteli és adóelőírásoknak való megfelelés bármely országban.



Külön értékcsökkenés-elszámolás definiálható a belső értékcsökkenési
számításokhoz.



Ha a vállalat egy multinacionális vállalat leányvállalata, az anyavállalat
értékcsökkenési előírásai is követhetők.



Tetszés szerinti integrálhatóság a Főkönyv modullal.



Megadható, hogy egy adott tárgyi eszközre milyen értékcsökkenési
módszer vonatkozzon.



Az értékcsökkenési elszámolások tételei indexelhetők.



Definiálható az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága, például
havi, negyedéves vagy éves elszámolás.



Minden értékcsökkenés-elszámolási nyilvántartáshoz egy főkönyvi
tétellista tartozik, amely tartalmazza az összes releváns információt, így a
könyv szerinti értéket, az értékcsökkenés alapját, a halmozott
értékcsökkenést, az értékesítést, a nyereséget és veszteséget, a
felhasználóazonosítót és az eredetkódot.

Több szokásos értékcsökkenési eljárás választható:


Lineáris



Degresszív



Gyorsított módszerek, például a degresszív és a lineáris módszer
kombinációja

Egyedi értékcsökkenési eljárások a felhasználó által definiált időszakokra
(ugyanaz a százalékos értékcsökkenés minden időszakra, vagy a gép által az
időszak során gyártott termékek számával arányosított értékcsökkenés).
Statisztikák készítése
minden értékcsökkenéselszámolási
nyilvántartásra

Az egyes értékcsökkenési elszámolási kimutatások Statisztika ablakában a
következő információk jeleníthetők meg:


Áttekintés egy tárgyi eszköz pillanatnyi állapotáról



Egy adott tárgyi eszközhöz az összes definiált adat
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Összefoglaló adatlap
Karbantartási
információk

Biztosítási információk

Minden egyes eszköz figyelemmel kísérhető, és könnyen megszerezhetők a
tárgyi eszközök cseréjével kapcsolatos értékelési és döntés-előkészítési adatok.


Rögzíthetők az eszközre vonatkozó karbantartási, szervizelési és
költségadatok.



A tárgyi eszközök fényképei is beilleszthetők.



A Tárgyi eszközök modulban rögzített karbantartási költségek a
Főkönyvbe integrálhatók.

A tárgyi eszközök biztosítási fedezettségének és éves biztosítási díjának
nyomon követése.
Megállapítható, hogy az eszközök alul- vagy túlbiztosítottak-e .
Minden eszközhöz egy vagy több biztosítási kötvény rendelhető.
A biztosítási összegek indexekkel felszorozhatók.

Az időszakos
értékcsökkenés
felosztása

A tárgyi eszközök
átsorolása
Tárgyi eszközök
alkatrészekre bontása és
részleges értékesítése
Jelentések és szimulált
kimutatások

A tárgyi eszközök értékcsökkenése többféle dimenzió, például szervezeti
egységek vagy projektek szerint felosztható. Ezt a funkciót általában akkor
használják, ha a vállalat több szervezeti egységéhez tartozik egy tárgyi eszköz.


A felhasználó eldöntheti, hogyan osztja fel az értékcsökkenést,
nyereséget/veszteséget vagy egyéb tételeket a különböző főkönyvi
számlák között.

Egy tárgyi eszköz vagy tárgyieszköz-alkatrész átsorolható az
eszközosztályból a másikba, például az egyik költséghelyről a másikra.

egyik

Egy tárgyi eszköz több tárgyi eszközre választható szét.
Több tárgyi eszköz egy tárgyi eszközzé egyesíthető.
Egy tárgyi eszköz részlegesen is értékesíthető

Minden nyilvántartott adatot számos előre definiált kimutatásban lehet
dokumentálni:


Jogi követelményeknek megfelelő kimutatások

A szimulált kimutatásokban nyomon követhető, hogyan változik az
eszköz könyv szerinti értéke és értékcsökkenése. Ezek többek között a
tervkészítés céljából hasznosak.
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