Cé gü nkrő l
Februárban többen a téli lejtőkön
pihenik ki az év kezdetének
fáradalmait. A siklás öröme
lelkesítően hat, és új lendületet ad
a mindennapokhoz. Cégünkre
ugyanilyen hatással volt a közelmúltban az a
szakmai bejelentés, hogy megérkezett a NAV2013
honosított változata. Mivel ez egy forradalmian új
megoldást jelent a korábbi NAV verziókhoz képest,
ezért jelen hírlevelünkben fel szeretnénk kelteni az
érdeklődésüket az új megoldásra. Terveink között
szerepel, hogy tavasszal egy partneri bemutató
keretében részleteiben is megismertessük Önökkel a
NAV2013 előnyeit, azokkal az újdonságokkal,
amelyek remélhetőleg az Önök munkáját is
hatékonyabbá teszik.
Ötletek és tippek rovatunkban az év végi devizás
tételek átértékeléséhez adunk segítséget.
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Aktuá lis hı́reink
A Microsoft Dynamics NAV 2013
új, szerepkör orientált felülete
nagyobb lehetőségeket nyújt arra,
hogy
a
felhasználók
saját
igényeiknek megfelelően alakítsák ki a NAV
felhasználói felületét és az általuk használt
alkalmazásokat.
A korábbi verziókhoz képest a NAV2013 jelentős
előrelépést
jelent
abban,
hogy
rugalmas
paraméterezhetőségével nagyobb alkalmazkodóképességet teremt, így lehetőséget biztosít a
kulcsfelhasználóknak, hogy azonnal tudjanak
reagálni a feléjük irányuló elvárásokra.

A kezdő felület rugalmasan alakítható annak
függvényében, hogy mik azok a felhasználói
orientációk, amelyeknek a rendszer meg kell, hogy
feleljen. Így lehetőség van arra, hogy a
leggyakrabban használt riportok, funkciók azonnal
elérhetőek legyenek, a levelezés integrálása pedig a
naprakész munkát, a munkatársakkal való
kapcsolattartás folyamatosságát segíti elő.

A rendszer hierarchikusan egymás alá rendezhető,
szabadon alakítható kategóriákkal támogatja a
hatékony munkavégzést. A riportok dinamikusan
paraméterezhetőek,
Excel
kimenetük
alapértelmezett. Meghatározott riportok elemzését
megkönnyíti, hogy több diagram közül lehet
választani, melyet a riportokhoz automatikusan
hozzá lehet kapcsolni.

A számlázás, a könyvelés, a napi feladatok elvégzése
nem kizárólag formai változást jelent. A könnyebb
kezelhetőség, a szűrés egyszerűbbé tétele, a
lenyitható/összezárható menük mind a személyre
szabott funkcionalitást nyújtják.

A NAV2013 teljes körű ügyfélkapcsolat-kezelés
funkcionalitást biztosít a marketing, az értékesítés és
a szerviztevékenységek támogatására.
A CRM segítségével a célcsoport kiválasztása, a
marketing kampányok, az értékesítés és az elemzés
még hatékonyabbá válik. A személyes profilból
megtudható információk (számlázási szokások,
időpontok,
teendőlista)
jelentős
mértékben
hozzájárulhatnak
az
ügyfél
elégedettség
növeléséhez.
Az értékesítő munkatárs számára az új, átláthatóbb
dinamikus riportok az elemzést, a hatékonyabb
munkát segítik elő.

A Projektek új alkalmazásfelülete az erőforrások
tervezésére, a time sheet alapú erőforrás
nyilvántartásra, a projekt kontrolling hatékonyságára
kínál jobb átláthatóságot. Lehetővé teszi a
projektfolyamat/módszertan rendszerben történő
leképzését.

A NAV2013 üzleti analitika funkcióival az operatív
adatok gyorsan és hatékonyan üzleti információkká
alakíthatók. A rendszer a kigyűjtött információkat
előre meghatározott,
vagy testre szabott
adategységekben jeleníti meg. Az online analitikus
feldolgozás angol rövidítése után OLAP-kockáknak
nevezett információcsomagok közvetlenül a
felhasználó asztali számítógépére érkeznek. Az
ismert, Outlookhoz hasonló grafikai felület révén a
felhasználó 360 fokos panorámaképet 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 adatmegjelenítőjével a döntéshozók
az interneten keresztül bárhonnan biztonságosan és
gyorsan elérhetik a NAV-ban tárolt fontos adatokat.

Tippek é s trü kkö k
Tudta Ön, hogy a Navision segítséget nyújt abban,
hogy az év végi devizás tételek átértékelését egyetlen
gombnyomással elvégezze? Amennyiben erről
többet szeretne tudni, kérjük töltse le a devizás
átértékelésekről
készített
anyagunkat
weboldalunkról.
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