Miért érdemes
Microsoft
üzleti
megoldást
vásárolnia?

Cége kinõtte a belépõ szintû könyvelõprogramot? Egy elavult, régebbi megoldás hátráltatja a munkában? Vagy csak belefáradt
abba, hogy éves karbantartási díjat fizessen valakinek, aki szinte semmit nem nyújt a pénzéért cserébe? Bármelyikrõl is legyen szó,
itt az ideje, hogy megfelelõ eszközt adjon munkatársai kezébe a sikerhez! A Microsoft Dynamics NAV rugalmas, innovatív megoldás,
amely gyorsan konfigurálható és bevezethetõ, könnyen használható, és hasznos információkkal és elõrejelzésekkel támogatja cége
növekedését.
Íme a legfõbb érvek, amiért érdemes a Microsoft Dynamics NAV megoldást választania kis- vagy középvállalata számára:

Több, mint egy egyszerû ERP-rendszer
A Microsoft az üzleti alkalmazások terén is átfogó megoldást
nyújt, amely túlmutat az egyszerû, különálló ERP-megoldások
vagy könyvelõprogramok képességein. Elképzelésünk lényege
az üzleti információs, együttmûködési és kommunikációs
eszközök egyedi kombinációja, amelyek körbefonják cége

„Kiskereskedelmi tevékenységünknél a Microsoft Dynamics NAV
bevezetése a szerepkörre szabott kezelõfelület révén kevesebb
mint egy év alatt megtérült. A megoldás pontosan igazodik
a dolgozók feladataihoz, ami rendkívül hatékonnyá teszi
a munkánkat.”
Jan Hessellund, Billund Airport

üzleti folyamatait. Az eredmény? Hatékony dolgozók, akik
megalapozott döntéseikkel elõsegítik a nyereség- és likviditási
mutatók javulását és végsõ soron a cég stabil növekedését.

Hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb
munkavégzés
A Microsoft Dynamics NAV szerepkörre szabott kezelõfelülete
mindig az adott munkakör szempontjából lényeges

Elõremutató megoldás
Napjaink kiélezett piaci versenyében a sikerhez Önnek is
többre van szüksége, mint csupán adatok nyilvántartására.
A Microsoft Dynamics NAV beépített üzleti információs
eszközeivel a jelentések mellett hasznos elõrejelzéseket is
készíthet, így nem csak megoldhatja az esetleges
problémákat, hanem akár el is kerülheti õket.

információkat és feladatokat jeleníti meg. A szükséges
eszközök mindig kéznél vannak, a megoldás pedig
gördülékenyen együttmûködik a Microsoft népszerû, jól
ismert hatékonyságnövelõ programjaival, így munkatársait
hosszas betanulás helyett egy jól áttekinthetõ munkakörnyezet
fogadja, amelyben már az elsõ perctõl hatékonyabban,
gyorsabban és eredményesebben dolgozhatnak.

„Az utóbbi öt év során minden évben megduplázódott
a létszámunk. Ha ez az ütem a következõ öt évben is folytatódik,
fontos, hogy mindig megalapozott módon, a szükséges
információ birtokában hozhassuk meg a kritikus döntéseket.”
Andrew Murphy, Sláinte Healthcare

Több hét helyett akár néhány nap alatt is
bevezethetõ

Rugalmas bevezetési modellt biztosít

A RapidStart megvalósítási eszközök megkönnyítik a megoldás

modellt – akár saját üzemeltetésû vagy felhõalapú rendszert,

gyors és egyszerû bevezetését. A rendszer használata könnyen

akár a kettõ kombinációját. Az igények változása esetén

elsajátítható, így munkatársai gyorsan megkezdhetik vele

a konfigurációt késõbb is rugalmasan módosíthatja.

Válassza a cége számára legcélszerûbb bevezetési

a munkát – a napi ügymenet megzavarása nélkül.

Cége szükségleteihez igazodik

Csökkenti a kockázatokat
Világszerte már eddig is több millió felhasználó választotta

Egy Microsoft Dynamics NAV megoldás könnyen

a Microsoft otthoni felhasználóknak és vállalatoknak szóló

testreszabható, átfogó beépített funkciókkal támogatja cége

innovatív megoldásait. Globális partnerhálózatunk emellett

alapvetõ üzleti igényeit. Helyi partnereink a Microsoft

biztosítja Önnek a helyi szakemberek és a szükséges

támogatásával az egyes ágazatok speciális igényeire szabott

szaktudás elérhetõségét. Ha a Microsoft Dynamics NAV

számos megoldást kínálnak, így Ön is megtalálhatja ezek

bevezetése mellett dönt, megnyugtató tudatot jelent,

között a szükséges kiegészítéseket.

hogy a megvásárolt verzióhoz a megjelenést követõ
10 évig is jár támogatás.

„Az elérés jóval egyszerûbb és gyorsabb egy böngészõ és
tetszés szerinti eszköz segítségével, így a rendszert ritkábban
használó munkatársaink is könnyen és hatékonyan
együttmûködhetnek.”

Az üzlet mozgatórugója

Jörg Frenker, 2G Energy AG

a proaktív és eredményes munkához szükséges innovatív,

A Microsoft üzleti megoldásaival munkatársait elláthatja
rugalmas eszközökkel – így megõrizheti elõnyét
a versenytársakkal szemben. Ennek eredményeként

Átalakítja a munka és az együttmûködés
módszereit
Tegye hatékonyabbá cége dolgozóit egy olyan megoldással,
amely az õ elvárásaikhoz igazodik, és akár a weben vagy egy
SharePoint-portálon keresztül, akár hagyományos asztali
számítógépen használható. A Microsoft üzleti megoldásaival
az irodai dolgozók és a távmunkások is elvégezhetik
az üzleti folyamatokat, és a megszokott eszközök és

vállalata folyamatosan elõreléphet ahelyett, hogy csak
egy helyben állna.
„A vállalat ügyvezetõ igazgatójaként egyetlen pillantással lépést
tarthatok a legfontosabb mutatókkal és egyéb információkkal,
így pontosan ismerhetem a rendeléseket, a vásárlói trendeket,
a lassan fogyó árucikkeket, az aktuális készletértéket,
a költségeket és az árakat.”
Flemming Warrer Jensen, Dixie

csatornák – csevegés, e-mail, hanghívás, jelenléti
információk – segítségével léphetnek kapcsolatba
egymással.

Serkenti és támogatja cége növekedését
A Microsoft Dynamics NAV támogatja cégét az üzleti
célok elérésében és az átfogó növekedésben. A megoldás
egyszerûen alkalmazkodik az új folyamatokhoz és
üzletágakhoz, és képes a megnövekedett igényeknek is
teljesítménybeli kompromisszumok nélkül megfelelni –
jelentõs pluszberuházások vagy további munkaerõigény
nélkül.

Ha szeretné megtudni, miként segítheti az Ön cégét is a Microsoft Dynamics NAV, forduljon
a Microsoft partnereihez. A Microsoft Dynamics NAV megoldásról további információt olvashat
a http://microsoft.hu/dynamics címen.
© 2013 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A MICROSOFT SEMMILYEN KIFEJEZETT,
VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYEN ALAPULÓ GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUMBAN
SZEREPLÕ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁÉRT. A Microsoft, a Microsoft embléma, a Microsoft
Dynamics, a Microsoft Dynamics embléma és a SharePoint a Microsoft vállalatcsoport védjegye.
2013.03.

