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Alkalmazkodás az üzleti környezet gyors változásaihoz  
a Microsoft Dynamics NAV segítségével
A Microsoft Dynamics NAV kis- és középvállalatok számára készült integrált vállalatirá-
nyítási megoldás, amely minden tevékenységi területen támogatja a vállalkozások mű-
ködését. A növekvő vásárlói igények, a nemzetközi verseny, és a bonyolult megfelelési 
szabályok számos kihívást állítanak a hazai kis- és középvállalatok számára. Ezen feladatok 
sikeres és hatékony kezelése csak fejlett, költséghatékony módon üzemeltethető üzleti 
megoldások használatával lehetséges. Rendszereink a világ 130 országában több, mint 
egymillió felhasználó napi munkáját segítik. Világszerte és Magyarországon számos 
Microsoft Dynamics NAV alapokra épített iparági megoldás támogatja a sikeres működést. 
A Microsoft Dynamics NAV nem csupán a már meglévő rendszerek teljes kiváltására alkal-
mas, hanem részterületekre is bevezethető. A Microsoft Dynamics NAV együttműködik 
a meglévő vállalati rendszerekkel, integrált részét képezi a teljes informatikai infrastruktú-
rának. Az ismerős Microsoft felületnek köszönhetően a megoldás gyorsan, hatékonyan 
bevezethető és alkalmazható. A Microsoft hivatalos partnerei személyre szabott megol-
dást nyújtanak ügyfeleink részére.
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A Microsoft Dynamics NAV az üzleti igények kiszolgálása érdekében az alábbi területeken 
támogatja a vállalkozások tevékenységét.

Pénzügy és számvitel
Az üzleti megoldások alapja a pénzügyi folyamatok követése és kezelése. A Microsoft 
Dynamics NAV pénzügy és könyvelés moduljai tejeskörű megoldást nyújtanak a főkönyv, 
vevők, szállítók, készletek, tárgyi eszközök, cash flow, analitikus könyvelés és pénzügyi 
munkafolyamat kezelés területein. A rendszer támogatja a több devizás, tagolt szerkezetű, 
több telephelyes vállalati működést. 

Ellátási lánc kezelés
A Microsoft Dynamics NAV ellátási lánc területeinek használatával átláthatóvá válnak 
a vállalati logisztikai folyamatok. Az ügyfelek megtartása érdekében mérhető a szol-
gáltatási szint alakulása, ugyanakkor kontrollálható a készlet optimális mennyisége. 
A munkafolyamatok tesreszabhatók és ellenőrizhetők, így növelhető az eredményesség. 
A Microsoft BizTalk Serverre épülő Microsoft Dynamics NAV Commerce Gateway meg-
nyitja a Microsoft Dynamics NAV rendszerét a kereskedelmi dokumentumok vállalat-
közi elektronikus cseréje előtt, így bonyolult EDI-megoldás bevezetése nélkül csökkenti 
az élőmunkából eredő hibalehetőségeket és az adatok rögzítésének időigényét. 

Gyártás
A Microsoft Dynamics NAV gyártási megoldásai támogatják a tervezési, végrehajtási és 
elemzési folyamatokat. Az integrált működésnek köszönhetően növekszik a hatékonyság, 
a rugalmasság és a folyamatok összehangolásának lehetősége. A kapacitás tervezés és 
a gyártási költségek kontrollja lehetővé teszi a pontosabb tervezést és az eredménye-
sebb működést. Az egyszerű és a több helyszínes raktárkezelési funkciókkal csökkenthető 
az átfutási idő, míg a beszerzés és kapacitásigény tervezési funkció segítségével azonnal 
reagálhat a változásokra. A tervezés történhet a hagyományos MPS/MRP (TV/ASZ) mód-
szerrel, kiindulhat az értékesítési rendelésből, a gyártási rendelésből, vagy a beszerzési 
igénylésből. Az utolsó pillanatban érkező módosításokat is kezelni lehet, hiszen a gyártás 
a teljesítési ciklus bármely pontjától kezdve áttervezhető.
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A rendszer az üzemi szintű változtatásokat automatikusan érvényesíti a költségek, anya-
gok és műveletek terveiben. Minden információ teljeskörűen elérhetővé válik a műhely-
től a raktárig. A szállítók saját portáljukkal önállóan kezelhetik katalógusaikat, közvetlen 
gyári szállítási rendeléseket vihetnek fel és frissíthetik szállításaik időpontját. A rugalmas 
gyártási és elosztási funkciók nagymértékben segítik a változó piaci kereslethez való 
gyors alkalmazkodást. 

Üzleti intelligencia és riportok
A Microsoft Dynamics NAV Üzleti analitika funkcióival az operatív adatok gyorsan és haté-
konyan üzleti információkká alakíthatók. A megoldás elősegíti a részletes elemzéskészítést, 
az információk könnyű és gyors eljutását a döntéshozókhoz. A Microsoft Dynamics NAV 
által kigyűjtött információkat előre meghatározott vagy testre szabott adategységekben 
jeleníti meg. Az online analitikus feldolgozás angol rövidítése után OLAP-kockáknak ne-
vezett információcsomagok közvetlenül a felhasználó asztali számítógépére érkeznek. 
Az ismert, Outlookhoz hasonló grafikai felület révén a felhasználó 360 fokos panorá-
maképet kap az üzleti folyamatokról és gyorsan elkészítheti, ellenőrizheti a különböző 
grafikonokat, kimutatásokat. A mélyebb megértés érdekében a felhasználók a részletes 
adatok célirányos elemzését is elvégezhetik. Az Üzleti analitika webes adatmegjelenítőjé-
vel a döntéshozók az interneten keresztül bárhonnan biztonságosan és gyorsan elérhetik 
a Microsoft Dynamics NAV-ban tárolt fontos adatokat.

CRM és vevői kapcsolatkezelés
A Microsoft Dynamics NAV teljeskörű ügyfélkapcsolat-kezelés funkcionalitást biztosít 
a marketing, az értékesítés és a szerviz tevékenységek támogatására. A CRM – Marketing 
és értékesítés hatékonnyá teszi a célcsoport kiválasztását, a marketing kampányokat és 
az értékesítést. A CRM – Szerviz a karbantartási szolgáltatásokat végző vállalatok ügy-
féladatainak kezelését segíti. A CRM – Értékesítés és marketing segítségével az ügyfelek 
csoportosíthatók. A kapcsolattartást és a marketingakciókat segítő kérdések lehetővé 
teszik a kapcsolattartók jellemzését és egyedi igényeik szerinti kezelését. A személyes 
profilból megtudható információk (számlázási szokások, időpontok, teendőlista) jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak az ügyfélelégedettség növeléséhez.

Felhasználói együttműködés
A felhasználók munkáját és a hatékony együttműködést jelentősen elősegíti az üzleti és 
irodai alkalmazások intergrált használata. Az Office rendszerek (Excel, Word, Outlook, 
Sharepoint portál oldalak) használata során – jogosultságtól függően – elérhetővé válnak 
a Microsoft Dynamics NAV rendszerben lévő információk és adatok.

„A gyors és szakszerű bevezetés, a testre szabott oktatási tematika, illetve a világos dokumentáció 
a termék mellett a bevezetőpartnert is dicséri. A rendszer stabilitása és kezelhetősége példaértékű, 

a terméktámogatás a Microsofttól megszokott színvonalú.
Juhász Attila, minőségügyi igazgató – TERMOMAX Kft.
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A Microsoft Dynamics NAV nyitott architektúrája lehetővé teszi, hogy a Microsoft hi-
vatalos megoldáspartnerei a sztandard rendszert az Ön vállalatának üzletmenetéhez 
igazítsák. A Microsoft az egyetlen globális szoftverszállító, amely helyi partnereinek teljes 
szabadságot biztosít annak érdekében, hogy megfeleljenek az ügyfelek konkrét igényei-
nek, mivel partnereink az üzleti logika teljes forráskódjához hozzáférnek.

Gyors és költséghatékony bevezetés
Szakértő és tapasztalt partnereink Önnel szorosan együttműködve, bevált módszertannal 
és eszközökkel végzik a rendszer testre szabását és bevezetését. Az integrált megoldásnak 
köszönhetően vállalati adatai mindig pontosak, naprakészek és megbízhatóak lesznek. 
A Microsoft Dynamics NAV bevezetése történhet több lépcsőben is. Az alapfolyamatok és 
funkciók (számlázás, költségkalkuláció, könyvelés és készletgazdálkodás) indulását követő-
en a vállalat növekedésével és igényeinek bővülésével összhangban szabadon bővíthető 
a rendszer. A bővítéssel integrálható az ügyfélkapcsolatok kezelése, a termelésirányítás, 
a disztribúció, az elektronikus kereskedelem és az üzleti analitika. A Microsoft Dynamics 
NAV rendszerhez partnereink kiváló oktatási és továbbképzési programokat és folyama-
tos támogatást biztosítanak.

Első pillantásra ismerős kezelőfelületek
A rendszer felhasználói felülete és logikája a Microsoft Office irodai alkalmazások mintáját 
követi, így használata könnyen és gyorsan elsajátítható. A navigálás és a napi munkafo-
lyamatok átlátható és ergonomikus felületeken végezhetők el. Az eligazodást részletes 
on-line súgó segíti, amely saját, személyre szabott tartalommal bővíthető. A Microsoft 
Dynamics NAV és a Microsoft technológiák együttes és összehangolt alkalmazása egye-
dülálló módon biztosítja a vállalati rendszerek integrációját. Az együttműködés eredmé-
nyeként növekszik a működési biztonság és csökkennek az üzemeltetési költségek.

Megbízható információelérés és adatbiztonság
A Microsoft Dynamics NAV könnyen illeszkedik a meglévő Microsoft alkalmazásokhoz 
és együttműködik a fontos háttérrendszerekkel. A Microsoft SQL Server és a Microsoft 
Dynamics NAV Database Server adatbázis kezelők biztosítják az adatkonzisztenciát és 
a biztonságos, gyors információelérést.

Nyílt és biztonságos platform
A Microsoft Dynamics NAV megoldás rugalmas fejlesztői környezete és felépítése ré-
vén könnyen testreszabható és gazdaságosan üzemeltethető. A rendszer alkalmazkodik 
az üzleti folyamatokhoz, az adott igényekre méretezhető és skálázható. A vállalkozás 
változásaival és bővülésével együtt fejlődik.

„Ezzel a rendszerrel korábban már kedvező tapasztalatokat szerzett 
anyavállalatunk, ugyanakkor a Systrend méretéből adódóan a Dynamics NAV 

bevezetése sokkal nagyobb költséghatékonyságot biztosított számunkra”
dr. Podoletz György, elnök-vezérigazgató – Systrend Számítástechnikai Rt.

„Olyan rendszert kerestünk, amelynek bevezetése után nem okoz gondot egy meetingre 
felkészülni, mert előzetesen gyorsan áttekinthetjük a cég pillanatnyi helyzetét és le tudjuk 
vonni a következtetéseket, megalapozott stratégiai lépésekről tudunk dönteni.”
Terman Tibor, ügyvezető igazgató – Viton Hallókészülékek Kft.
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Intranetes elérés – Employee Portal
A felhasználók részére a Microsoft Dynamics NAV Employee Portal modul webes felü-
leten keresztül, a vállalati intraneten biztosít hozzáférést a kritikus üzleti információkhoz. 
A Microsoft SharePoint segítségével az alkalmazottak közvetlenül a Microsoft Dynamics 
NAV-ban tárolt, valós idejű adatokat tudják elérni és módosítani. Például az üzletkötők 
bevihetnek rendeléseket, megtekinthetik az ügyfelek adatait, a beszerzők ellenőrizhetik 
az árukészletet, a terméktervezők pedig rákereshetnek az anyagjegyzékekre.

Egyszerű keresés és gyors elemzés
A rendszerben lévő üzleti, pénzügyi, és logisztikai információk mindig valós idejű, teljes 
képet nyújtanak a felhasználók számára. Az integrált működésnek köszönhetően a vállal-
kozás folyamatai áttekinthetővé válnak, megszűnik a dupla adatbevitel és csökkenthető 
a párhuzamos folyamatok száma.

Pontos bevétel- és költségtervezés
A tervek és a résztervek könnyen áttekinthető, bármikor frissíthető mátrix formában 
készülnek. A tervezési adatok másolhatók és szabadon felhasználhatók különböző kont-
rolling feladatok elvégzéséhez. A tervek Microsoft Excel formátumban publikálhatók 
a munkatársaknak, majd a pontosítva visszakapott változatok importálhatók a Microsoft 
Dynamics NAV rendszerbe.

Üzleti elemzések
A Microsoft SQL Server 2005 online analitikus feldolgozási (OLAP) funkciói segítségével 
az Üzleti analitika modul az üzleti adatokat „kockák”-nak nevezett információs egységek-
be rendezi. A jól ismert Microsoft Excel Pivot táblában, vagy a Microsoft Outlookéhoz ha-
sonló egyedi kezelőfelülettel az információk megjeleníthetők a képernyőn, ahol könnyen 
használható eszközökkel célzott, az igényekhez igazodó elemzések készíthetők.

„Az interneten keresztül, az íróasztalom mellől is megnézhetek minden olyan adatot, amelyet 
korábban csak a helyszínen ellenőrizhettem, vagy telefonon tudtam megkérdezni egy ott dolgozótól.”

Bartók Balázs, ügyvezető igazgató – Bartók Kft.
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•  Ismerős felületek és üzleti logika, Microsoft ergonómia
•  Teljes integráció és együttműködés az üzleti rendszerekkel
•  Összeköti a folyamatokat, az információkat és a felhasználókat
•  Előkészíti a döntésekhez szükséges információkat
•  Egyedi igények és tökéletes testreszabhatóság jellemzi

Széles iparági lefedettség
Szakértő partnereink az egyes ágazatok és vállalatok egyéni igényeit – a Microsoft  
Dynamics NAV standard funkcióira támaszkodva – iparág-specifikus megoldásokkal szol-
gálják ki. Ügyfeleink sikeresen használják megoldásainkat számos területen, a kereskede-
lemtől a szolgáltatóiparig.

További információkért látogasson a Microsoft hivatalos termékoldalára!
http://www.microsoft.com/hun/Dynamics/nav.mspx
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A Microsoft Dynamics NAV igény szerint, a vállalat növekedésével párhuzamosan bővíthető. Maximálisan építhet 
a szervezet erősségeire és a lehető legjobban hasznosíthatja idejét és erőforrásait. A Microsoft Dynamics NAV segít-
ségével eredményesen racionalizálhatja vállalata tevékenységét, így növelheti annak hatékonyságát.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
•  Felületek testreszabása
•  Iparági megoldások beépülése
•  Microsoft integráció
•  Rapid implementációs módszer 
•  Több deviza- és nyelvhasználat

ÉRTÉKESÍTÉS
•  Értékesítési számlázás
•  Értékesítési rendelések kezelése
•  Értékesítési számlák árengedményei
•  Alternatív szállítási címek
•  Szállítási előrejelzés
•  Szállítmányozók
•  Eladási viszáruk kezelése
•  Naptárak
•  Ügyféltevékenységek naplózása
•  Előleg kezelése
•  Előlegfizetések hozzárendelésének 

visszavonása
•  Érékesítési folyamat automatizálása
•  Árképzés, akciós árképzés 
•  Nemzetközi értékesítés
PÉNZÜGY
•  Főkönyvi alaprendszer
•  Költségek és bevételek felosztása
•  Főkönyvi kimutatás
•  Konszolidálás
•  Felelősségi központok
•  XBRL (Extensible Business 

Reporting Language)
•  Változásnapló
•  Könyvelt tételek sztornózása
•  Hierarchikus bontásban 

kezelhető számlatükör
•  Több vállalat kezelése
•  Vállalatközi tranzakciók
•  Költség- és bevételtervezés

•  Pénzügyi dimenziók
•  Számlaegyenleg tervezés
•  Automata tranzakciók
•  Pénzügyi audit 
•  Változtatási naplók
•  Rugalmas időszakkezelés
•  Rekord szintű biztonsági beállítások

TÁRGYI ESZKÖZ
•  Tárgyi eszköz alaprendszer
•  Biztosítás
•  Karbantartás
•  Költségfelosztás tárgyi eszközökre
•  Átsorolás

BESZERZÉS
•  Beszerzési alaprendszer
•  Beszerzési számlaellenőrzés
•  Beszerzési rendelések nyilvántartása
•  Beszerzési számlák árengedményei
•  Igénylések kezelése
•  Alternatív rendelési címek
•  Beszerzési visszáruk kezelése
•  Beszerzési árengedmények
•  Beszerzési árak tételes kezelése
•  Közvetlen szállítások
•  Részfizetések hozzárendelésének 

visszavonása
•  Részfizetések
•  Bankszámla-egyeztetés

DISZTRIBÚCIÓ

KÉSZLETGAZDÁLKODÁS
•  Készletgazdálkodási alaprendszer
•  Több raktár kezelése
•  Raktározási egységek
•  Alternatív szállítók
•  Darabjegyzék
•  Raktárközi készletmozgás

•  Helyettesítő cikk
•  Cikk-keresés számos szempont szerint
•  Nem készletezett cikk
•  Cikk sorozatszám követés
•  Cikk adagszám követés
•  Ciklikus leltár
•  Raktári beérkezés
•  Raktári kiszállítás
•  Raktárhelyek kezelése
•  Betárolás
•  Kitárolás
•  Üzleti értesítések
RAKTÁRKEZELÉS
•  Készletkönyvelési módszerek
•  Automata adatgyűjtő rendszer (ADCS)
•  Rádiófrekvenciális  azonosítás 

támogatása (RFID)
•  Rendelési információk megosztása 
•  Raktárirányító modul (WMS)
•  Riasztások, értesítések
•  Raktárkezelési rendszer
•  Belső betárolás és kitárolás
•  Raktárhelyek beállítása
•  Visszárukezelés
•  Kimenő és bejövő szállítmányok

TERMELÉSIRÁNYÍTÁS

TERMELÉSIRÁNYÍTÁSI 
ALAPRENDSZER
•  Gyártási rendelések
•  Gyártási darabjegyzék
RUGALMAS GYÁRTÁS
•  Verziókezelés
•  Rugalmas gyártás
ELLÁTÁSTERVEZÉS
•  Ellátástervezési alapmodul
•  Igény-előrejelzés

KAPACITÁSTERVEZÉS
•  Kapacitástervezési alapmodul
•  Gépcsoportok
•  Véges terhelés
•  Gyártásköltség számítás

ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS

ÉRTÉKESÍTÉS ÉS MARKETING
•  Ügyfélkezelés
•  Ügyfelek csoportosítása
•  Kampánykezelés
•  Értékesítési lehetőségek nyilvántartása
•  Feladatkezelés
•  Dokumentumkezelés és 

kapcsolati napló
•  Ügyféladatok keresése
•  E-mail naplózó  

a Microsoft Exchange-hez
•  Együttműködés  

a Microsoft Outlookkal
SZERVIZTEVÉKENYSÉGEK KEZELÉSE
•  Szervizszolgáltatások nyilvántartása
•  Szervizdíjak nyilvántartása
•  Szervizrendelések kezelése
•  Szervizszerződések nyilvántartása
•  Munkatervezés és munkairányítás
•  Munkaütemezés

PROJEKTIRÁNYÍTÁS

PROJEKTEK
•  Projektkezelési alaprendszer
•  Költségvetés, költségbecslés
•  Fázisok, feladatok és lépések
ERŐFORRÁSOK
•  Erőforrás alaprendszer
•  Erőforráskapacitás-kezelés
•  Többfajta költség kezelése

ÜZLETI ANALITIKA
•  Jelentéskészítő
•  Főkönyvi kimutatás
•  Elemzés dimenziók szerint
•  Üzleti analitika OLAP alapokon

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM
•  Microsoft Dynamics NAV 

Commerce Portal
•  Az ügyfelek, szállítók és üzleti 

partnerek hozzáférése bizonyos 
adatokhoz és önkiszolgáló 
funkciókhoz böngészőn keresztül

•  Microsoft Dynamics NAV 
Commerce Gateway

RENDSZER ALAPFUNKCIÓK
•  Alapfunkciók (szolgáltatási réteg)
•  1 professzionális felhasználó
•  Korlátlan számú vállalat kezelése
•  Bankszámlakezelés
•  Üzletkötők/beszerzők kezelése
•  Felhasználói azonosítók 

és jelszavak kezelése
•  Jogosultságok kezelése
•  Microsoft SQL Server opció a 

Microsoft Dynamics NAV rendszerhez
•  Microsoft Dynamics NAV Database 

Server adatbázis-kezelő

TESTRESZABÁSI ESZKÖZÖK
•  C/SIDE
•  Dynamics NAV Developer’s Toolkit
•  Kliensfigyelő
•  Dynamics NAV Debugger (hibakereső)
•  Dynamics NAV Alkalmazásszerver
•  C/ODBC
•  C/FRONT
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ADR Logistics Kft. »
Agrofeed Kft. »
Akksi Kft. »
Anda Present Kft. »
Alois Dallmayr Automaten-Service Kft. »
Arch International Kft. »
Argento Kereskedelmi Kft. »
AWD Magyarország Kft. »
BakeMark Magyarország »
Balaton-Hungary ’99 Műanyagipari Kft. »
Bartók Kft. »
Bautrans Kft. »
Benedek Kft. »
Benefit-3000 Kft. »
Békás Kft. »
Békás Ingatlan Kft. »
Béta Kft. »
Béta Audit Kft. »
Bio-Science Kft. »
BPS Kft. »
B.T. Holding Apc Kft. »
Carlsberg Hungary Kft. »
Cefetra Hungary Kft. »
 Clarity Consulting Informatikai és  »
Menedzsment Szolgáltató Kft.
ControllTraining Kft. »
Copy General Kft. »
Dorsum Zrt. »
Duna Autó Zrt. »
EagleBurgmann Hungária Kft. »
 Eastron Kereskedelmi és  »
Fejlesztő Ügynökség Kft.
Editio Musica Budapest Kft. »
ELZETT Sopron Felületkezelő Kft. »

Esca Hústermékelőállító és Értékesítő Kft. »
Elzett Sopron Felületkezelő Kft. »
Eurest Étteremüzemeltető Kft. »
Eurocons Kft. »
Európai Információs Adatbank Kft. »
Eurosped Zrt. »
Exir Hungary Rt. »
Farnair Hungary Kft. »
Ferring Magyarország Kft. »
Fortrend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. »
Franke Magyarországi Kereskedelmi Kft. »
Garzon Bútor Rt. »
Gábor Dénes Főiskola »
Gév-Huniber Kft. »
GfK Hungária Piackutató Kft. »
GMA mbH & Co. KG »
Grana Kft. »
 Hegedűs Csőszerelvény   »
és Fűtéstechnika Kft.
Herz Armatúra Hungária Kft. »
Hitmetal Kft. »
 Holmes Place Egészségklub  »
Magyarország Kft.
Hödlmayr Hungária Logistics Kft. »
 INTERBOOK Könyvelő és  »
Számviteli Tanácsadó Kft.
ISS Servisystem Kft. »
Kelet-Trans 2000 Kft. »
Kempinski Hotel Budapest Rt. »
Kiwi-Co Rt. »
Klíma Áruház Épületgépészeti Kft. »
 Kocsis Szolgáltató, Ipari és  »
Kereskedelmi Kft.
Konecranes Kft. »

Konica Minolta Magyarország Kft. »
KRKA Magyarország Kft. »
LAB-COMP Kft. »
LAB Research Magyarország Kft. »
 LISS Patrongyártó Töltő és Forgalmazó Kft. »
Minőségi Csapágy Kft. »
M.F.H. Fejlesztő Kft. (Calzedonia) »
Mufo Kft. »
Multiszint Kft. »
MV Bázismag Kft. »
Narva Építő Kft. »
Narva Glass Kft. »
New Yorker Kereskedelmi Kft. »
Nifast Hungary Kft. »
Niketrans Targonca Kft. »
Nobilis Zrt. »
Kozármisleny Város Önkormányzata »
Nunhems Hungary Kft. »
Oberthur Card Systems Kft. »
Pannoninvest Libra Zrt. »
Pannon-Transbeton Kft. »
Pataki Cukrász Kft. »
Pfisterer Kereskedelmi Kft. »
Pilkington Hungary Kft »
Process Solutions Kft. »
Richard Fritz Kft. »
Savcor Komárom Réteggyártó Kft. »
Scandinavian Tobacco Hungary Kft. »
Schako Kft. »
Schrack Seconet Biztonságtechnikai Kft. »
Selecta Hungary Kft. »
Silveria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. »
 SIOTOUR Idegenforgalmi  »
és Kereskedelmi Rt.

SOLVO Biotechnológiai Zrt. »
Somlai Truck Kft. »
 SONY BMG Music Entertainment  »
(Magyarország) Kft.
Sopilén Vegyiszálgyártó Kft. »
S.P. Bt. »
Stora Enso Packaging »
Suha Kft. »
Studiotech Hungary Kft. »
Synergon Informatikai Rt. »
Systrend Számítástechnikai Rt. »
SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt. »
Szuro-Trade Kft. »
Temko Trans Kft. »
Termomax Kft. »
Thermofol Kft. »
Thonauer Kereskedelmi és Szerviz Kft. »
Tolnatext Bt. »
Trendix Kft. »
UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG »
Univerzál Zrt. »
Üzleti Tudakozó Kft. »
 Városgondozás Eger Ipari és  »
Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
VBH Budapest Kft. »
Vink Plast Kft. »
Viton Hallókészülék Kft. »
White Lake Kft. »
Zalai Általános Építési Vállakozó Zrt. »
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A Microsoft Dynamics a Microsoft vállalatirányítási szoftverekkel és a kapcsolódó 
megoldásokkal foglalkozó üzletága. Ezek a rendszerek támogatják a kis-, köze-
pes- és nagyméretű szervezeteket az ügyvitel automatizálásában, a nyeresége-
sebb működésben és növekedésük felgyorsításában. A Dynamics termékcsalád 
alkalmazásai átfogóan optimalizálják a vállalatok stratégiai folyamatait a pénzügy, 
az üzleti adatelemzés, a humán-erőforrások, a projektvezetés, az ügyfélkapcso-
lat-kezelés, a helyszíni szervizelés, az ellátásilánc-kezelés, az e-kereskedelem és 
a termelésirányítás terén. Azáltal, hogy alkalmazottaik, ügyfeleik és beszállítóik 
korszerű megoldásokkal kommunikálhatnak és működhetnek együtt, a vállalatok 
időben reagálhatnak, megalapozott stratégiákat dolgozhatnak ki és azokat kellő 
gyorsasággal hajthatják végre. 

A Microsoft Dynamics termékcsalád megoldásait a vállalat méretétől függő igé-
nyeknek megfelelően tervezték, fejlesztették, hogy támogassa akár a KKV szektor 
résztvevőit, akár kielégítse a közepes- és nagyvállalatok igényeit. Zökkenőmente-
sen együttműködnek a Microsoft más alkalmazásaival és technológiáival (például 
Office, Windows, SQL Server, BizTalk, SharePoint). A megoldáscsomag forgalmazá-
sáról hivatalos értékesítési partnereink hálózata gondoskodik. Partnereink az ügy-
felek igényeihez szabott, speciális szolgáltatásokat és támogatást biztosítanak. 

A Microsoft Dynamics integrált, adaptálható ügyviteli megoldáscsalád, amellyel 
Ön és munkatársai nagyobb magabiztossággal hozhatják meg üzleti döntéseiket. 
A Microsoft Dynamics megjelenésében és működésében megegyezik a közismert 
Microsoft szoftverekkel. A pénzügyi folyamatok, ügyfélkapcsolatok és ellátásilánc-
folyamatok automatizálásával és racionalizálásával hozzájárul a vállalat sikeres 
működéséhez.

Kérésére segítünk Önnek kapcsolatba lépni a Microsoft legközelebbi megoldáspartnerével.

Kapcsolatfelvétel és további részletes termékinformációk: www.microsoft.hu/dynamics
Speciális iparági megoldások Microsoft Dynamics alapokon: www.microsoft.com/hun/Dynamics/iparagak/attekintes.mspx
Ügyfeleink esettanulmányai: www.microsoft.com/hun/Dynamics/referenciak/attekintes.mspx
Ügyfélszolgálat: (+36 1) 267 4636 (2-MSINFO)


