Zarządzanie płatnościami w Microsoft Dynamics NAV 2009
KORZYŚCI

Zmaksymalizuj swoje zasoby pieniężne i uprość procesy związane

• Kontroluj płatności.

w funkcji zarządzania płatnościami Microsoft Dynamics® NAV 2009.

z płatnościami dzięki zintegrowanym operacjom na płatnościach, zawartym

Efektywne zarządzaj płatnościami
za pomocą zautomatyzowanych
harmonogramów i opcji ich śledzenia,
elektronicznemu zatwierdzaniu
dokumentów oraz bieżącym informacjom
o stanie przepływów pieniężnych.
• Zoptymalizuj stan swoich finansów.
Uzyskaj lepszy wgląd w finanse dzięki
narzędziom analizy biznesowej,
takim jak raporty kontekstowe
i KPI, aby móc monitorować wyniki
i wykrywać trendy na rynku. Zwiększ
wartość przedsiębiorstwa za pomocą
odpowiedniego planowania wypływów
środków pieniężnych i przemyślanego
udzielania rabatów na fakturach.
• Zwiększ moc nabywczą.
Negocjuj lepsze warunki współpracy
i umowy dzięki udostępnieniu dostawcy
danych o saldach i informacji o zakupie;
efektywnie współpracuj oraz wymieniaj
informacje z dostawcami i klientami.
• Uprość alokację wydatków.
Rozciągnij płatności lub koszty na
wiele okresów dzięki automatycznie

Dzięki szczegółowym wpisom dotyczącym dostawców możesz ustalić warunki zapłaty,
w tym rabaty stosowane do zleceń zakupu w momencie ich tworzenia.
Sukces finansowy przedsiębiorstwa wiąże się nie tylko z płaceniem rachunków, lecz
przede wszystkim z zachowaniem zyskowności dzięki usprawnionej, kompleksowej
obsłudze zarządzania finansami. Widoki główne użytkownika w Microsoft Dynamics
NAV umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji i zadań, których potrzebujesz,
aby podejmować szybkie, przemyślane decyzje na podstawie aktualnych danych
finansowych. Przeglądaj kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dotyczące przepływów
pieniężnych, monitoruj alarmy informujące o oczekujących fakturach i wykorzystuj
aktualne informacje o dostawcach. Wszystkie te operacje możesz przeprowadzać

wykonywanym kalkulacjom i zindywidu-

z poziomu widoku głównego użytkownika.

alizowanym pozycjom dziennika.

Możesz także zmaksymalizować siłę nabywczą przedsiębiorstwa dzięki opcjom

• Usprawnij często wykonywane zadania.
Powszechnie znany i prosty w użyciu
graficzny interfejs użytkownika
umożliwia profesjonalistom w zakresie
finansów uzyskanie łatwego dostępu
do potrzebnych informacji i daje
im możliwość szybkiego dotarcia
do najważniejszych szczegółów rachunku.

analizy biznesowej — takim jak automatyczne kalkulacje, raporty doraźne czy obsługa
zaliczek — które zapewniają większą wydajność. Dzięki funkcjonalnej opcji kont
dostawców obejmującej księgowanie faktur międzyfirmowych możesz dokonywać
płatności zgodnie z warunkami ustalonymi przez dostawcę i umacniać kluczowe
relacje biznesowe.

FUNKCJE
•

Kierownik działu księgowości

•

Koordynator płatności

•

Księgowy

•

Uzyskaj wgląd w działanie przedsiębiorstwa dzięki możliwości opracowywania raportów standardowych
i doraźnych oraz kluczowych wskaźników wydajności, a także eksportowania danych do aplikacji
Microsoft® Office Excel®.

•

Korzystaj z danych dotyczących płatności i sporządzaj profesjonalne raporty za pomocą funkcji
raportowania Microsoft SQL Server®.

•

Księguj i drukuj faktury od dostawców oraz notatki dotyczące sprzedaży.

•

Ogranicz ilość wprowadzanych ręcznie danych dotyczących transakcji z dostawcami dzięki opcji
automatycznego księgowania faktur i płatności w księdze głównej.

Dzienniki cykliczne

•

Usprawnij procesy dzięki wykorzystaniu dzienników cyklicznych do najczęstszych transakcji, takich
jak comiesięczne opłaty leasingowe czy rachunki za dostęp do Internetu.

Obsługa wielu walut

•

Określ waluty wykorzystywane w transakcjach i zdecyduj, w jaki sposób należy je zaokrąglać
i księgować.

•

Automatycznie wyliczaj zyski i straty z tytułu zmian kursu wymiany walut.

•

Określ domyślną walutę dla każdego dostawcy i prowadź w tej walucie jego konto — w tym także
płatności.

Standardowy zakup

•

Zautomatyzuj obsługę powtarzalnych zakupów, określając standardowe części zleceń zakupu.

Zarządzanie płatnościami

•

Ustalaj kolejność regulowania płatności z dostawcami lub sporządzaj harmonogramy płatności zgodnie
z dostępnością rabatów.

•

Zatrzymaj zapłatę za dane zlecenie zakupu do momentu zatwierdzenia faktury lub blokuj transakcje,
które wymagają dokładnego zbadania.

•

Dla każdego dostawcy twórz rachunki klienta określające walutę, informację podatkową i terminy
zapadalności oraz inne warunki płatności.

•

Uzyskuj szczegółowe statystyki dotyczące sald, ogólnych zakupów i płatności dotyczących dostawcy.

•

Zarządzaj zakupami tych samych produktów od różnych dostawców; możesz wprowadzać alternatywne
informacje dotyczące dostawców i ceny dla poszczególnych zasobów.

•

Szybko przekazuj rachunki od dostawców wybranym jednostkom zależnym dzięki skonsolidowanym
procesom zarządzania płatnościami, które eliminują ręczną dystrybucję faktur zakupu.

Widoki główne użytkownika

Analiza biznesowa

WERSJA BUSINESS ESSENTIALS

Fakturowanie zakupów

AM

Zarządzanie kontami dostawcy

Międzyfirmowa dystrybucja
kosztów zakupu
AM = wersja Advanced Management

Funkcje przedstawiono zgodnie z ich dostępnością w wersji Business Ready Licensing. Rzeczywiste wersje mogą się różnić pod względem funkcji w momencie
licencjonowania. Wersja Advanced Management zawiera wszystkie funkcje wersji Business Essentials oraz funkcje dodatkowe, które pozwolą zaspokoić potrzeby rozwijającej
się firmy.

Więcej informacji o zarządzaniu płatnościami za pomocą Microsoft Dynamics NAV 2009
można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/poland/dynamics/nav.

Niniejszy dokument został sporządzony jedynie w celach informacyjnych.
INFORMACJE W NIM ZAWARTE NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB WIĄŻĄCE DLA FIRMY MICROSOFT.
Opublikowano w grudniu 2008 r.

