MICROSOFT DYNAMICS NAV
POSLOVNA REŠITEV
ZA RASTOČA PODJETJA

Microsoft Dynamics NAV - globalna rešitev,
lokalna prilagoditev
Dynamics NAV rešitev omogoča 120.000 podjetjem po celem svetu, da obvladujejo svoje
računovodstvo in finance, dobavno verigo in operacije. Kaj podjetja pridobite z izbiro Dynamics NAV?
++Modularno rešitev, ki omogoča implementacijo v korakih
++Na voljo v različnih paketih:
-- Osnovni paket: osnovna verzija za vodenje financ in distribucije
-- Razširjeni paketi: razširjena verzija za rastoča podjetja, ki iščejo širok nabor
funkcionalnosti
-- Lokalizacijski paketi: dodatno razvite funkcionalnosti za slovensko, hrvaško
in srbsko poslovno okolje in zakonodajo
-- Dodatni moduli (Add-on) razviti na Adacti in certificirani s strani Microsofta
++Rešitev na vašem strežniku („on-premises“) ali v oblaku („cloud“)
++Poznan in razširjen Microsoftov uporabniški vmesnik skrajša čas
uvajanja uporabnikov na novo rešitev
++Enostavna integracija z ostalimi Microsoftovimi rešitvami, kot so
Office, Microsoft Dynamics CRM, Power BI in Office 365

Mobilna podpora in cloud - prihodnost
vašega poslovno-informacijskega sistema

FINANCE &
RAČUNOVODSTVO

DISTRIBUCIJA &
TRANSPORT

PROJEKTI &
STORITVE

SERVIS

 Upravljanje knjigovodstva in zalog
 Upravljanje denarnega toka
 Nadzorovanje osnovnih sredstev

 Načrtovanje poti in časovnice
 Obračun stroškov prevoza
 Organizacija in izvedba dostav in prevzemov

 Arhiviranje projektov
 Ustvarjanje verzij,
 Kopiranje zgodovinskih podatkov

 Hitro ustvarjanje servisnega naloga na
podlagi serijske številke
 Ustvarjanje prenosnih nalogov iz servisnih

 Računi in plačila
 Enostavno upravljanje različnih valut,
lokacij, pravnih oseb ali podjetij
 DDV, blagajna in davčna blagajna
 Napredna poročila (SFR, BST, SKV, VIES) in

 Podpora za prevoze različnim deležnikom
 Organizacija prevozov različnih prevoznikov
 Vodenje evidence o vozilih in voznikih
 Spremljanje pošiljke skozi življenjski cikel
 Waybill (Prevoznica): podpora za spremljanje

 Vpeljava standardnih paketov storitev in
materiala
 Načrtovanje ponavljajočih aktivnosti
 Razporejanje & spreminjanje virov
aktivnosti






poročanje intrastat
 Kompenzacije, E-računi, izvršbe, krediti
 Potni nalogi, drobni inventar
 Maloprodaja z davčnimi blagajnami

in obračun prevoza
 Teža in volumen prevoz
 Organizacija prevozov med večimi podjetji
 Organizacija prevoza na različnih lokacijah

 Razširjene funkcionalnosti vrste dela
 Vnos kapacitete vira - hkratni vnos za več
virov

nalogov
Ustvarjanje in povezava s potnimi nalogi
Izgradnja komponent
Dopolnitve garancijskih postopkov
Razgradnja servisnih artiklov

 Kopiranje in arhiviranje servisnih nalogov
 Struktura in strukturni prikaz
sestavljenega servisnega artikla
 Povezava med osnovnim sredstvom in
servisnim artiklom

 Mobilna podpora voznikom na terenu

Microsoft Dynamics NAV
SKLADIŠČENJE
 Spremljanje transportnih enot in njihove
vsebine
 Univerzalni vmesnik z WMS:
 Izmenjava matičnih podatkov
 Podpora prejemom
 Podpora izdajam
 Inventura
 Obravnava stroškov in manjkov
 Sledenje serijam in serijskim številkam
 Podpora grobemu prejemu blaga
 Obvladovanje odstopanj med napovedanimi
in dejanskimi količinami (defektura)
 Obvladovanje posebnih dogodkov v zalogah

PROIZVODNJA
 Avtomatizacija proizvodnega procesa
 Urejanje kosovnic in izračun stroškov
 Planiranje materialnih potreb (MRP)
 Plan proizvodnje na osnovi fiksnih naročil
ali napovedi
 Obremenjenost in optimizacija kapacitet
 Sledljivost proizvodnje
 Naročila dobaviteljem in kupcem
 Interna logistika
 Analiza proizvodnih stroškov
 Delovni nalogi in dokumentacija
 APS (Advanced Planning System)
 Gantogramski prikaz delovnih nalogov

KADROVSKA & PLAČE

PRODAJA &
MARKETING

 Zaposlovanje
 Vodenje matičnih podatkov z ohranjanjem
zgodovine
 Prezaposlovanje med več podjetji
 Generiranje kadrovskih obrazcev

 Organiziranje kampanij na podlagi

 Organizacijska struktura in sistematizacija
delovnih mest
 Upravljanje postavk plač (osnovna plača,
bonitete, nagrade, ...)

 Upravljanje prejetih in izhodnih e-mailov
 Upravljanje prodajnih priložnosti
 Upravljanje opravil
 Integracija z Outlook-om
 Integracija z Microsoft Dynamics CRM

 Priprava različnh obračunov glede na vrsto
zaposlitev
 Simulacija izplačil
 Upravljanje temeljnic

segmentacijskih pravil
 Klasifikacija kontaktov
 Upravljanje kontaktov
 Upravljanje korespodence / interakcij

PREDNOSTI
SODELOVANJA Z
ADACTO
IZKUŠNJE

25 let izkušenj in 300 končanih projektov
implementacij poslovno informacijskih
rešitev v regiji Adriatik.

DOLGOROČNA SKRB ZA STRANKE

Z lastno razvitimi orodji na Adacti poskrbimo za hitro
izvedbo nadgradenj in s tem zagotavljanje novih verzij
ob nizkih stroških.

LASTNI RAZVOJNI ODDELEK prilagaja globalno rešitev

lokalni zakonodaji in specifikam ter razvija dodatne
module, ki pohitrijo proces implementacije.

CENTRALNO VODENJE
IMPLEMENTACIJ

RAZŠIRJENA PARTNERSKA MREŽA

Izkušnje pri vodenju mednarodnih projektov v
večih državah.

CERTIFICIRANI MICROSOFT DYNAMICS
SVETOVALCI IN RAZVIJALCI

Kompetence in sposobnosti naši
zaposleni nenehno razvijajo ter
dokazujejo s certifikati.

Omogoča, da so nam na voljo industrijske rešitve,
kar bistveno skrajša čas implementacije ter
omogoča, da je rešitev prirejena industriji.

Plačni modul v celoti prilagojen slovenski zakonodaji in
predpisom
DASHBOARD
Izgled maske za obračun plač

AVTOMATSKO generiranje
poročila za davčno upravo

OSNOVNA LOKALIZACIJA - funkcionalnosti
++E-računi, avansni računi
++DDV (knjiženje po zakonodaji, izpisi)
++Blagajna
++Napredna poročila (BST, SKV, VIES, …)
++Knjiženje računov na obroke
++Davčne blagajne
++Intrastat poročanje
++Kompenzacije (verižne, medsebojne, multi
kompenzacije – obvezni pobot)
++Izvoz in uvoz plačil v SEPA formatu
++Pošiljanje PDF dokumentov preko E-pošte
++Beleženje datuma in ure transakcij

++Izračun zamudnih obresti po mesecih
++Samodejno knjiženje davčne knjige OS
++Prenos tečajnice iz ECB
++Urejeni izpisi izhodnih dokumentov
++Dopolnitev funkcionalnosti projektov
++Dopolnitev funkcionalnosti v proizvodnji
++Dodatni izpisi za osnovna sredstva
++Dodatni izpisi v zalogah
++Vnos dodatnih besedil na dokumente
++Kreiranje poročil po meri
++Knjiženje kasaskontov
++...

RAZŠIRJENA LOKALIZACIJA - funkcionalnosti
OBRAČUN PLAČE – individualni
vnos in vrstica stanja

++Izvršbe, krediti
++Potni nalogi, drobni inventar
++Zapiranje postavk glavne knjige
++Okoljske dajatve, dvomljive terjatve
++Upravljanje primerov (pogodb, transakcij, storitev, ...)
++Dopolnitev funkcionalnosti servisnega modula

++Knjiženje partnerjev z različnimi ID št. za DDV
++Zahtevek za povračilo, trošarine
++Napotki za ravnanje, maloprodaja
++Dovoljenje za opravljanje dejavnosti
++Bremepisi dobaviteljev
++Upravljanje skupnih šifrantov
++...

Izbrane reference

Z našimi partnerji do rešitev, prilagojenih industrijam

V 25 letih prisotnosti na trgu smo izvedli že več kot 300 implementacij rešitev poslovno informacijskih sistemov.
Nekatere izmed naših referenc:

Razširjena partnerska mreža nam omogoča, da so nam na voljo funkcionalnosti in rešitve, kompatibilne z
Microsoft Dynamics NAV in prilagojene industrijam ter posameznim poslovnim procesom.

STORITVE

MALOPRODAJA &
VELEPRODAJA

FARMACEVTSKA
INDUSTRIJA

PROIZVODNJA

MALOPRODAJA

PLANIRANJE

Maloprodajne rešitve.

Rešitve za optimizirano
planiranje proizvodnje,
projektov in servisa.

TERENSKA PODPORA

STORITVENA DEJAVNOST

Mobilne rešitve za delo na
terenu.

Rešitev za spletno
konfiguracijo proizvodov.

VSE INDUSTRIJE

Rešitev za upravljanje
poslovnih tokov.

RAVNANJE Z ODPADKI

Niz rešitev za zbiranje,
transport, predelavo in
odlaganje odpadkov.

Adacta je uradni Microsoft Partner za lokalizacijo Microsoft Dynamics NAV rešitve za
Slovenijo, Hrvaško in Srbijo, kar pomeni, da je lokalizacija uradno preverjena s strani
neodvisnih ocenjevalcev in priznana s certifikatom s strani Microsofta kot zanesljiva in
preverjena. Dolgoletne izkušnje na področju implementacije poslovno informacijskih
rešitev nam omogočajo, da razvijamo dodatne funkcionalnosti in module, prilagojene
specifikam poslovanja podjetij v regiji Adriatik ter specifikam posameznih industrij.
25 let na trgu, mednarodno poslovanje, ekipa 370 izkušenih in predanih ljudi, več kot
400 končanih projektov ter zaveza k rasti in razvoju so najboljši dokaz našega dela.
Adactina prisotnost v šestih državah in močna partnerska mreža, ki presega meje
Evrope, sta nam omogočila sodelovati na projektih v več kot 25 državah.
Z rešitvami za zavarovalniško, energetsko in farmacevtsko industrijo Adacta vstopa na
globalni trg.
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Adacta
Verovškova 55a
1000 Ljubljana
T: +386 1 548 38 00
info@adacta.si
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info@adacta.hr
www.adacta.hr

Adacta
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www.adacta.rs

Adakta LTD.
44 B. Serpukhovskaya str.
115093 Moscow
info@adacta.ru
www.adacta.ru

Adacta Software S.R.O.
Dominikánská 350/5
602 00 Brno
info@adacta-group.com
www.adacta-group.com

Slavko Matej Novak
Svetovalec v prodaji
M: +386 51 654 477
E: matej.novak@adacta.si

Miha Cimperman
Vodja skrbnikov ključnih kupcev
M: +386 41 683 390
E: miha.cimperman@adacta.si
www.adacta-group.com

