ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ
НАПРЕД.
Най-важните причини да закупите
Microsoft Dynamics NAV

Независимо дали сте надраснали базовия си счетоводен софтуер, опитвате се да наваксате с остаряло техническо
решение или просто сте се уморили да плащате всяка година такси за поддръжка на доставчик, от който практически
не получавате нищо срещу парите си, сега е моментът да предоставите на служителите и бизнеса си инструментите,
с които да продължите напред. Microsoft Dynamics NAV е иновативно и гъвкаво решение, което е бързо за
конфигуриране и внедряване, лесно за използване и осигурява ценна прогнозна информация за стимулиране
растежа на бизнеса ви.
Ето най-важните причини да закупите Microsoft Dynamics NAV за вашата компания:

Повече от едно обикновено ERP решение
Microsoft има цялостна визия за бизнес приложенията
и предлага система за управление на бизнеса, която
може да прави повече неща от едно обикновено
самостоятелно ERP решение или счетоводен софтуер.
Тя започва с уникална комбинация от инструменти за
бизнес информация, сътрудничество и комуникация,
вградени в основните ви бизнес процеси. Резултатът
от всичко това са служители, които разполагат с
възможност да вземат решения, които помагат за
увеличаване на печалбата, подобряване на паричните
потоци и преди всичко стимулиране растежа на
бизнеса ви.

Помага на служителите ви да работят по-добре,
по-бързо и по-интелигентно
Базираният на роли потребителски интерфейс
на Microsoft Dynamics NAV показва информация
и задачи, които имат отношение към конкретните
длъжностни функции. Като осигурява удобен достъп
до ресурсите, от които се нуждаете, и с гаранцията,
че решението работи безпроблемно с инструментите
за продуктивност на Microsoft, които вече знаете как
да използвате, традиционното обучение е заменено
от интуитивен интерфейс, който помага на
служителите да работят по-добре, по-бързо
и по-интелигентно още от самото начало.

„В нашата работа периодът на възвръщаемост на
инвестицията за Microsoft Dynamics ERP с помощта на
базирания на роли интерфейс беше по-малък от година.
Решението съответства до голяма степен на функциите
на служителите, което прави работата ни изключително
ефективна.“
– Ян Хеселунд, летище Билунд

С поглед към бъдещето, а не към миналото
За да бъдете на ниво в съвременната конкурентна
среда, се нуждаете от нещо повече от ретроспективна
система за отчетност. Microsoft Dynamics NAV ви
помага да станете проактивни и предвидливи
с вградени инструменти за бизнес информация, които
съдействат не само за решаване на проблемите, но
най-вече за предотвратяване на тяхната поява.
„Като главен изпълнителен директор аз харесвам
решенията на Microsoft Dynamics, защото с прости
средства представят голямо количество, изключително
полезна информация и то много по-рано в бизнес
цикъла. Можем да разглеждаме дейността си по- нови
начини и да идентифицираме лесно възможностите за
ръст на общия обем на продажбите и носещи печалба
икономии.”
– К. Джефри Райт, Urban Ministries Inc.

Внедряване и готовност за работа в рамките
на дни, а не на седмици
Инструментите за бърз старт помагат за бързо
и опростено внедряване на решението. И тъй като
то се научава и използва лесно, можете бързо
да достигнете нужното ниво и да започнете да го
използвате с минимални прекъсвания на работата.
„Възможността да разполагаме с ERP решение, базирано

„Microsoft Dynamics ERP изигра съществена роля
в успешното ни развитие. С това решение можем да
правим ефективно бизнес с големите фирми, като им
предлагаме ресурси и нива на обслужване, каквито
човек очаква от компании, много по-големи от нашата.
Разширихме четворно дейността си, без да увеличаваме
броя на служителите във финансовия и ИТ отдели.“
– Рон Уолнър, Computer Data Source

в облака, беше от съществено значение за нас, тъй като
ни позволи да внедрим софтуера много бързо. А и се
чувствахме уверени, знаейки, че това е доказан продукт
на Microsoft.“
– Пол Мути, фабрика за вълна Фариболт

Работи според вашите изисквания
Решението Microsoft Dynamics NAV обезпечава
основните ви бизнес потребности с цялостни
вградени функции, които са лесни за
персонализиране. А вие можете да бъдете уверени,
че глобалната ни екосистема от партньори,
подкрепяна от мощта на Microsoft, е създала богата
гама от решения за задоволяване на конкретни
нужди в бранша.

Преобразява начина, по който работите
и общувате
Преобразява начина, по който служителите ви правят
бизнес, с решение, което работи по удобен за тях
начин – през интернет, чрез портал на SharePoint
или като използват обикновен настолен компютър.
С бизнес решение от Microsoft както служителите
в офиса, така и работещите дистанционно могат
да изпълняват бизнес процеси и да се свързват
посредством инструменти и канали, с които са
свикнали, като например незабавни съобщения,
имейл, глас и присъствие.

Предоставя гъвкав модел
Можете да изберете модела, който е най-подходящ за
бизнеса ви – локално, в облака или комбинация от
двата. В допълнение към това имате гъвкавата
възможност да го коригирате, когато потребностите
ви се променят.

Намалява риска за вас
Милиони потребители по света вече разчитат
на Microsoft да им предоставя иновативни
потребителски и бизнес решения. Наред с това
глобалната ни мрежа от партньори ви осигурява
достъп до необходимите местни ресурси и опит.
А ако закупите Microsoft Dynamics NAV, можете да сте
сигурни, че ще получавате поддръжка на съответната
версия до 10 години от излизането й на пазара.

Стимулира развитието на бизнеса ви
С бизнес решение от Microsoft служителите ви ще
разполагат с необходимите иновативни и гъвкави
инструменти, за да бъдат проактивни и продуктивни,
а по този начин ще изпреварите конкуренцията.
В резултат на това бизнесът ви ще може да продължи
напред вместо да бъде в застой.

Стимулира и поддържа растежа на бизнеса ви
Microsoft Dynamics NAV поддържа и стимулира
постигането на бизнес целите ви и цялостния
растеж. Решението с лекота обслужва нови процеси
и допълнителни сфери на дейност и може да променя
размера си, за да посрещне по-високи изисквания,
без да прави компромис с производителността,
нито да предизвиква сериозно увеличение на
първоначалните ви инвестиции в технология
или работни заплати.
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