WIĘCEJ KORZYŚCI
Microsoft Dynamics NAV 2009

Prosty, inteligentny, nowatorski

„Dzięki Microsoft Dynamics
NAV 2009 znacznie
zwiększyliśmy wydajność
— usprawniliśmy przepływ
procesów i otworzyliśmy
pracownikom drzwi
do sukcesu.”
— Henrik Dam Jespersen, właściciel
i dyrektor generalny firmy Hurup

Microsoft Dynamics NAV 2009

Poznaj korzyści
płynące z uaktualnienia
oprogramowania
Od swoich początków w latach osiemdziesiątych XX wieku
Microsoft Dynamics® NAV, wcześniej znany jako Microsoft®
Business Solutions-Navision®, stopniowo przeradzał
się ze stosunkowo niewielkiego systemu do zarządzania
finansami we wszechstronną aplikację do zarządzania
przedsiębiorstwem, z której korzysta obecnie ponad 73 000
średniej wielkości firm w ponad 150 krajach. Microsoft Dynamics
NAV 2009 powstał dzięki wieloletniemu doświadczeniu
i sprawdzonej technologii, stanowi więc niezawodne
rozwiązanie, które usprawni procesy zachodzące w Twojej firmie
i pozwoli Ci prowadzić interesy w wygodny sposób. Łatwość
użytkowania pozwoli ponadto Twojemu personelowi pracować
szybciej i wydajniej, dzięki czemu będzie mógł wnieść większy
wkład w sukces Twojego przedsiębiorstwa.
Gdy dokonasz aktualizacji Microsoft Dynamics NAV
do najnowszej wersji, udostępnisz personelowi dane i narzędzia,
których potrzebuje, aby rozwijać Twoją firmę. Potężne
innowacje w zakresie funkcji i technologii obejmują ulepszenia
zwiększające wydajność poszczególnych pracowników i całego
przedsiębiorstwa, większą integrację z Microsoft Office i innymi
produktami firmy Microsoft, nowe możliwości personalizowania
aplikacji oraz lepszą łączność z innymi systemami branżowymi.

Microsoft Dynamics NAV 2009

Zainwestuj w przyszłość
Konserwacja i uaktualnianie oprogramowania do zarządzania

dostęp do informacji, zwiększają sprawność działania

przedsiębiorstwem to istotne elementy prowadzenia firmy.

i pozwalają zmaksymalizować zyski z inwestycji w produkty

Dzięki lepszej wydajności, nowym funkcjom i większym

i technologie firmy Microsoft. Usługi i funkcje zawarte

możliwościom oprogramowania możesz zwiększyć

w Microsoft .NET Framework, Windows®, Microsoft SQL

produktywność, zredukować koszty i usprawnić obsługę klienta.

Server®, Microsoft BizTalk® Server, Microsoft SharePoint®,

Możesz także być na bieżąco z postępem technologicznym

Microsoft Office i opracowywanych technologiach mogą

i nadążać za zmieniającymi się systemami operacyjnymi

współpracować z Microsoft Dynamics NAV i zwiększać jego

i infrastrukturą informatyczną.

możliwości. Dzięki współdziałaniu oprogramowania i technologii
można podwyższyć produktywność i zoptymalizować procesy

Przedsiębiorstwa często zwlekają z uaktualnieniem

zachodzące w przedsiębiorstwie.

oprogramowania. Obawiają się przede wszystkim tego,
że aktualizacja będzie procesem kosztownym i czasochłonnym,

Stała aktualizacja aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem

który nie przyniesie wymiernych korzyści. Kolejnym

i ciągłe zapewnianie personelowi informacji i narzędzi

problemem jest fakt, że bieżące oprogramowanie może

potrzebnych do prowadzenia interesów są łatwe i opłacalne

nie być wystarczająco dobre, żeby firma chciała podjąć wysiłek

dzięki planowi abonamentowemu Business Ready. Sprawi

związany z aktualizacją.

on, że będziesz mógł śmiało patrzeć w przyszłość,
ponieważ obejmuje sprawne aktualizacje oprogramowania

Microsoft Dynamics NAV, który ma za sobą dwie dekady

do najnowszych wersji, a także wszechstronne szkolenia,

rozwoju i stabilności, stanowi rozwiązanie, które pozwoli

wsparcie i serwis. W planie ujęto wszystkie aktualizacje i dodatki

Twojemu przedsiębiorstwu zachować tempo wzrostu

Service Pack, a także opcje ochrony inwestycji, wsparcie cyklu

na zmieniającym się rynku. Uaktualnienie programu Microsoft

życia produktów i wiele innych funkcji.

Dynamics NAV do wersji 2009 stanowi wyjątkową możliwość
zwiększenia zarówno wartości stosowanego przez Ciebie

Zyskaj więcej dzięki Microsoft Dynamics NAV — dziś, jutro

rozwiązania, jak i rozwoju firmy. Potężne funkcje, przełomowy

i w przyszłości.

interfejs użytkownika i innowacje technologiczne ułatwiają

Microsoft Dynamics NAV 2009

Łatwe uaktualnianie
Microsoft Dynamics NAV 2009 zaprojektowano w taki sposób,

Uniknij przerw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

aby można było utrzymać niskie koszty aktualizacji, uniknąć

Poważne innowacje technologiczne, obejmujące bardziej

przerw w pracy i usprawnić proces dostosowywania aplikacji

elastyczną architekturę aplikacji oraz usługi sieci Web, sprawiają,

do użytkownika, a dzięki temu osiągnąć niski ogólny koszt

że dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb oraz

zarządzania firmą.

unikanie przerw w funkcjonowaniu firmy stały się tak proste
jak nigdy dotąd. Ściślejsza integracja programu z technologiami

Kontroluj koszty związane z uaktualnianiem

Microsoft oraz intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiają

Dzięki ulepszonemu zestawowi narzędzi do aktualizacji,

pełne wykorzystanie istniejących aplikacji, przyspieszenie

w które wyposażono Microsoft Dynamics NAV 2009, Twój

procesu szkolenia pracowników i obniżenie kosztów treningu.

Certyfikowany Partner Microsoft może sprawnie dokonać
uaktualnienia programów Microsoft Business Solutions-Navision

Łatwość indywidualizowania

oraz Navision w wersjach od 2.0 wzwyż. Ponadto po rejestracji

Zintegrowane środowisko projektowe klient/serwer (C/SIDE®)

w planie abonamentowym Microsoft Dynamics Business Ready

daje możliwość szybkiego wprowadzania mało kosztownych

możesz aktualizować aplikację bez potrzeby ponownego

zmian, co pozwala programistom opracowywać własne

kupowania funkcji, na które już masz licencję. Business Ready

modyfikacje i bez trudu je wdrażać. W pełni otwarta platforma

pozwoli Ci wykorzystywać cały potencjał użytkownika programu

jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa, które szuka

Microsoft Dynamics NAV, a dzięki dostępowi do szkoleń

aplikacji potrafiącej dostosować się do ewoluujących potrzeb

i narzędzi wsparcia możesz uzyskiwać większe zyski z inwestycji,

firmy.

trafnie szacować budżet i maksymalizować produktywność.

Navision 2.6–3.0

Nowe drogi do konkurencyjności
Od wiosny 1999 roku, kiedy to na rynek wprowadzono Navision
Financials 2.60, aplikacja bardzo się zmieniła. Navision 2.60,
standardowy, w pełni zintegrowany system do zarządzania
przedsiębiorstwem, można było łatwo zainstalować, opanować
i używać. Dzięki rozwijającej się sieci pracowników pomocy
technicznej program zapewniał także większą niezależność.
W roku 2001 wprowadzono na rynek aplikację Navision 3.0,
którą znacznie ulepszono i wyposażono w nowe funkcje.
Obsługiwane dziedziny obejmowały m.in. zarządzanie
finansami, produkcję, dystrybucję i zarządzanie kontaktami
z klientami — wszystko to pozwalało na skuteczne i opłacalne
zarządzanie przedsiębiorstwem.
Wraz z Navision 3.0 wprowadzono produkty związane
z handlem elektronicznym oraz instrukcje usprawniania
przedsiębiorstwa i wdrażania aplikacji, co umożliwiało spełnienie
potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie,
a użytkownikom zapewniło możliwość rozwoju i konkurowania
na rynku międzynarodowym.

Navision 3.10

Więcej korzyści
ze współpracy
W Navision 3.10 całą linię produktów — do zarządzania
finansami, produkcji, dystrybucji, zarządzania kontaktami
z klientami i handlu elektronicznego — zintegrowano w jedną,
zunifikowaną aplikację do zarządzania przedsiębiorstwem, która
pozwalała wykorzystać cały potencjał firmy.
Produkty z oferty Navision 3.10 znacznie zwiększyły
możliwości współpracy między przedsiębiorstwami, ponieważ
stanowiły strukturę, na której firmy mogły oprzeć swoje
działania związane z handlem elektronicznym i Internetem.
Po raz pierwszy można było uzyskać dostęp do danych
zawartych w Navision za pomocą przeglądarki internetowej,
co pozwoliło na oszczędzenie czasu zużywanego wcześniej
na wyszukiwanie danych personalnych, zespołowych,
korporacyjnych i zewnętrznych w różnych programach i plikach.
Aplikacja Commerce Gateway służąca do komunikacji
pomiędzy przedsiębiorstwami umożliwiła programowi Navision
przeprowadzanie elektronicznej wymiany dokumentów
handlowych z innymi systemami.
Navision wyposażono także w rozbudowaną funkcję
zarządzania kontaktami z klientami.
Ulepszenia funkcji zarządzania finansami Navision
umożliwiały szybkie i łatwe wdrożenie oraz stanowiły prosty
sposób na uzyskanie dostępu do informacji finansowych,
ich przeglądanie i wykorzystanie.
Usprawnienia te dawały możliwość elektronicznej interakcji
z partnerami handlowymi, efektywniejszego zarządzania
kontaktami z klientami oraz sprawniejszego administrowania
zadaniami związanymi z finansami i dostawami.

Navision 3.60

Większa wydajność i produktywność
Oprócz wprowadzenia nowej nazwy produktu — Microsoft

Wykorzystanie zarządzania kontaktami z klientami

Business Solutions-Navision — kupno aplikacji Navision

do zwiększenia zyskowności

przez Microsoft na początku 2002 roku wiązało się z wieloma

Wprowadziliśmy ulepszoną funkcję zarządzania kontaktami

korzyściami dla użytkowników Navision.

z klientami — obejmującą obsługę poczty elektronicznej, zadań,
kontaktów i spotkań za pomocą Microsoft Office Outlook®

Wymiana informacji finansowych między programami

— aby umożliwić użytkownikom zwiększenie produktywności,

i technologiami

skoncentrowanie się na klientach generujących największy

W wersji 3.60 wprowadzono nowe funkcje zarządzania

zysk oraz kontrolowanie wszystkich aspektów marketingu

finansowego, ulepszono funkcję XBRL oraz dodano nową

i sprzedaży.

funkcję eksportowania wielowymiarowych danych z Navision
Analysis Views do Microsoft Office, co jeszcze bardziej

Łatwiejsze dostosowywanie Microsoft Navision

pogłębiło integrację aplikacji z programami pakietu Microsoft

do konkretnych potrzeb

Office.

Program Microsoft Navision 3.60 zawierał funkcje oferujące
lepsze wsparcie dla programistów, w tym debuggera, możliwość

Bardziej efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

tworzenia raportów za pomocą serwera aplikacji oraz narzędzie

Poza ulepszeniami istniejących funkcji nowa wersja wprowadziła

do identyfikacji danych na potrzeby przekazania ich aplikacjom

systemy zarządzania magazynem, inwentaryzację ciągłą,

zewnętrznym.

ewidencję pobrań i odłożeń oraz system automatycznego
pobierania danych (ADCS).

Śledzenie zmian w Microsoft Navision
Funkcja dziennika zmian dała możliwość sporządzania listy
wszystkich zmian wprowadzonych w dowolnym polu dowolnej
tabeli (poza zmianami w „dokumentach roboczych”, takich
jak dzienniki oraz zlecenia sprzedaży i kupna) oraz sprawdzenia,
kto tych zmian dokonał.

Microsoft Navision 3.70

Prostsze, bardziej elastyczne sposoby rozwijania
przedsiębiorstwa
W wersji 3.70 Microsoft Navision wprowadzono ulepszenia

Większa integracja z programem Outlook

w wielu dziedzinach. W szczególności poprawki funkcji

W tej wersji można było uzyskać dostęp do odpowiednich

zarządzania finansami Microsoft Navision pozwoliły zwiększyć

danych w Microsoft Navision z poziomu programu Outlook

zadowolenie klientów, tolerancję płatności, produktywność

i wyznaczyć wielu uczestników spotkania.

pracowników przetwarzających informacje oraz kontrolę
administracyjną.

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb klienta
związanych z łańcuchem dostawców

W tej wersji wprowadzono także nową, ulepszoną funkcję

Liczne ulepszenia funkcji dystrybucji w Microsoft Navision

zarządzania finansowego, obejmującą tworzenie raportów.

zwiększyły ogólną stabilność aplikacji, łatwość wdrażania,

Pozostałe optymalizacje dotyczyły wymogów rynkowych

użyteczność i jakość, zmodyfikowały także strukturę możliwości

stawianych przy zarządzaniu zapasami i magazynem, a także

magazynowych.

zapewniały większą prostotę użycia programu.
Stworzenie standardowego lub domyślnego kształtu
Ulepszenia związane z zarządzaniem kontaktami z klientami

dokumentów zakupu i sprzedaży

obejmowały głębszą integrację z programem Outlook,

Standardowe kody zakupu zminimalizowały ilość danych, które

która usprawniała interakcje z użytkownikiem i zwiększała

musiał wprowadzać sprzedawca wystawiający powtarzalne

ich elastyczność. Poza tym liczne ulepszenia zwiększyły ogólną

faktury lub dokonujący stałych zakupów towarów. Za pomocą

jakość funkcji zarządzania łańcuchem dostaw w Microsoft

kodów sprzedaży można było sporządzać dokumenty

Navision.

sprzedaży w standardowym lub zindywidualizowanym formacie,
co pozwalało zminimalizować konieczność wprowadzania

Przypisanie kwot tolerancji płatności do wszystkich

danych przez klientów dysponujących standardowymi

dokumentów

powtarzalnymi fakturami.

Dzięki ulepszonej funkcji Microsoft Navision z zakresu
zarządzania finansowego, dotyczącej tolerancji płatności
i rabatu terminowego, użytkownik mógł określić, czy stosować
tolerancję automatycznie, czy też rozpatrywać każdy przypadek
osobno.

Microsoft Dynamics 4.0

Prostsze, bardziej elastyczne
sposoby rozwijania
przedsiębiorstwa
Ulepszenia wprowadzone w Microsoft Dynamics NAV 4.0
obejmowały nowe, lepsze funkcje, które usprawniały interfejs
użytkownika oraz zwiększały łatwość obsługi i produktywność.
Dzięki zawartym w wersji 4.0 optymalizacjom możliwe były
działania i korzyści przedstawione poniżej.
Lepsze poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa
Możliwości przeprowadzania analizy biznesowej w Microsoft
Dynamics NAV poszerzyły się o narzędzia analityczne
umożliwiające kadrze kierowniczej uzyskanie dostępu
do odpowiednich informacji, efektywniejsze reagowanie
na zmieniającą się sytuację oraz podejmowanie szybszych,
bardziej przemyślanych decyzji biznesowych.
Wymiana informacji i danych na potrzeby transakcji
między firmami
Uproszczono złożone procesy biznesowe, wykorzystując
różnorodne księgi rachunkowe i liczne bazy danych, a także
wprowadzając obsługę wielu walut i języków.
Ułatwienie rutynowych procesów rachunkowych
Wersja ta umożliwiała szybkie skorygowanie księgowań arkusza
i zmian dokonanych ręcznie w arkuszach księgi głównej —
w tym zmian wpisów związanych z klientami, sprzedawcami
i podatkiem od wartości dodanej (VAT) — oraz zapewniała
pełne wsparcie audytu. Można było także określać, zatwierdzać
lub odrzucać płatności częściowe, a nowe narzędzia
konsolidacyjne umożliwiały przedsiębiorstwom działającym
globalnie wybór preferowanej metody przeliczania konta księgi
głównej z obcej waluty.
Zapewnienie pracownikom aplikacji, z której chcieliby
korzystać
W Microsoft Dynamics NAV 4.0 pracownicy mogli pracować
z menu nawigacji znanym z programu Outlook, które można
było dostosować do sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ulepszenia w Microsoft Dynamics NAV 4.0
Gotowość do reakcji na zmieniające się warunki

Zarządzanie procesami wytwórczymi nastawione

Opcja powiadomień w Microsoft Dynamics NAV 4.0,

na wyprzedzenie konkurencji

zaprojektowana w celu mapowania potrzeb biznesowych,

Moduł podstawowy do obsługi produkcji w Microsoft

umożliwiała zachowanie stałej czujności na zmieniające

Dynamics NAV 4.0 dawał dostęp do podstawowych funkcji

się warunki, dzięki czemu użytkownik mógł szybko podejmować

związanych z planowaniem i zarządzaniem procesami, w tym

odpowiednie działania i rozwiązywać problemy.

wgląd w produkcję w toku i planowanie przepływu zadań
uzależnione od poszczególnych zamówień, planowanie ręczne,

Włączenie wspomagania decyzji w zakres codziennych

graficzny harmonogram produkcji w postaci wykresów Gantta

działań

i proste raportowanie produkcji. Rozwiązanie to oferowało

Wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

implementację podzieloną na fazy, która umożliwiała

umożliwiały szybki wgląd w kondycję całego przedsiębiorstwa.

zwiększanie liczby wykorzystywanych funkcji w miarę rozwoju

Można je było wyświetlić w formie grafik powiązanych

przedsiębiorstwa.

z aplikacjami Microsoft Dynamics NAV.
Łatwa współpraca z aplikacjami i technologiami
Łatwe i wydajne sporządzanie kluczowych raportów

Microsoft

Microsoft Dynamics NAV 4.0 oferował nowe typy raportów —

Microsoft Dynamics NAV 4.0 przypominał wyglądem

raporty z analizy budżetu, sprzedaży i zakupów oraz arkusze

program Outlook, oferował także możliwość integracji

analityczne — dzięki którym przedsiębiorstwa mogły łatwo

z innymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, co pozwalało

i wydajnie analizować dane. Pracownicy mieli możliwość

w pełni wykorzystać stosowane już przez użytkownika

sporządzania raportów bezpośrednio z poziomu Microsoft

oprogramowanie. Dzięki temu standardowe technologie

Dynamics NAV, dzięki czemu analizowali właściwe aspekty

Microsoft mogły się przyczynić do przyspieszenia procesów

działalności firmy, nie komplikując sobie pracy.

i poprawy wydajności całej aplikacji.

Microsoft Dynamics NAV 5.0

Wolność, która pozwala
osiągnąć więcej
Microsoft Dynamics NAV 5.0 zaprojektowano w taki sposób,
aby umożliwić mu interakcję z najnowszym oprogramowaniem
Microsoft obsługującym produkcję, bazy danych, komunikację
i współpracę, a także z systemami operacyjnymi, czego
efektem było zwiększenie wydajności i przejrzystości
przedsiębiorstwa. Aplikacja wygląda znajomo i współpracuje
z obecnymi systemami i planowanymi ulepszeniami. Ponadto
w niespotykanym dotychczas stopniu pozwala zwiększyć
wydajność firmy i podejmować przemyślane decyzje.
Ulepszenia zawarte w tej wersji skupiają się na trzech
dziedzinach, które mogą istotnie przyczynić się do wzrostu
wartości przedsiębiorstwa:
• Nowe i ulepszone funkcje
Zwiększają wartość aplikacji, umożliwiając podwyższenie
produktywności, oferując łatwiejszy dostęp do informacji
i narzędzi, których potrzebuje Twój personel, i wspierając
efektywną współpracę.
• Prostota, z jaką można używać, dostosowywać
i wdrażać Microsoft Dynamics NAV
Mniejsza złożoność procesów, nowe narzędzia uaktualniające
i ulepszenia środowiska aplikacji.
• Możliwość szybkiego i sprawnego przeprowadzania
procesów biznesowych
Wynika z większej integracji z aplikacjami pakietu Microsoft
Office i innymi produktami Microsoft, w tym z systemem
Windows Vista®.

Ulepszenia w Microsoft Dynamics NAV 5.0
Zwiększona produktywność dzięki nowym i ulepszonym

Większa integracja z najnowszymi produktami

funkcjom w kilkunastu dziedzinach

i technologiami Microsoft

Ulepszenia obejmują nowe możliwości zatwierdzania

Formaty Office XML sprawiają, że praca z danymi aplikacji

dokumentów sprzedaży i kupna, opcje dotyczące zaliczek,

Microsoft Dynamics NAV 5.0 w innych programach Microsoft,

obsługę formatów Open XML Microsoft Office umożliwiającą

takich jak Excel lub Word, staje się łatwiejsza. Microsoft

eksport danych do programów Excel lub Microsoft Office Word

Dynamics NAV bez trudu współpracuje z systemem Windows

oraz skojarzone łącza z dokumentami w systemie Microsoft

Vista, pakietem Microsoft Office 2007, a także z programami

Office SharePoint Server 2007.

Microsoft SQL Server 2005, Microsoft BizTalk Server 2006,
SharePoint Server, Microsoft Office PerformancePoint® Server

Sprawniejsze działanie dzięki kontekstowej analizie

i Microsoft .NET Framework.

biznesowej
Microsoft Dynamics NAV 5.0 dysponuje bardziej szczegółowymi

Szybki start dzięki narzędziu Microsoft Dynamics Sure

i elastycznymi funkcjami analizy biznesowej. Dzięki funkcji

Step i instrukcji Rapid Implementation Methodology

umożliwiającej przeprowadzanie kontekstowej analizy

Metodologia natychmiastowej implementacji (Rapid

biznesowej wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa, niezależnie

Implementation Methodology — RIM) jest częścią narzędzia

od tego, czy zajmują się strategią, taktyką, czy organizacją,

Microsoft Dynamics Sure Step, w pełni zintegrowaną z Microsoft

mogą podejmować przemyślane decyzje i korzystać

Dynamics NAV 5.0 i zawierającą ustandaryzowaną instrukcję

ze skalowalnych, łatwych w użyciu narzędzi.

oraz pakiet narzędzi umożliwiających szybsze i łatwiejsze
wdrożenie i aktualizację programu. RIM zawiera plan ustalania

Komunikacja pracowników, klientów i partnerów

zakresu projektów, kwestionariusze służące do zbierania

handlowych dzięki ulepszonym funkcjom

istotnych informacji, pliki danych branżowych służące

wspomagającym współpracę

do udostępniania informacji dotyczących konkretnej branży

Wspieraj efektywniejszą współpracę za pomocą intranetu

oraz szablony danych głównych ułatwiające migrację.

i ekstranetu, a także narzędzi opartych na technologii
SharePoint. Nowa opcja kojarzenia łączy pozwala

Udział w rosnącej, globalnej wspólnocie partnerów

użytkownikom powiązać dokumenty z dowolnymi wpisami

i klientów

w aplikacji Microsoft Dynamics NAV 5.0, takimi jak zlecenie

Dziel się wiedzą i zdobywaj nowe wiadomości za pomocą

sprzedaży i zlecenie zakupu. Pracownicy mogą przechowywać

rozbudowanych forów internetowych, samouczków,

dokumenty w aplikacji Microsoft Windows SharePoint Services

opisów optymalnych rozwiązań oraz ulepszonej, skupionej

lub na serwerze plików, otwierać je w dowolnym momencie

na procesach dokumentacji użytkowników.

i udostępniać innym.

Microsoft Dynamics NAV 2009

Innowacyjność, która prowadzi do doskonałości
Microsoft Dynamics NAV 2009 umożliwia personelowi pracę

• trzystopniową strukturę, ułatwiającą dostosowanie

szybszą i skuteczniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Daje

Microsoft Dynamics NAV do konkretnych potrzeb

także przedsiębiorstwu większą elastyczność, która pozwala

przedsiębiorstwa i umożliwiającą dodanie do programu

wykorzystać nowe możliwości i bardziej się rozwijać. Wersja

nowych funkcji pozwalających na jego lepsze dopasowanie

2009 oferuje przełomowy interfejs użytkownika i innowacje

do zmieniających się potrzeb firmy,

technologiczne umożliwiające uproszczony, wyspecjalizowany
dostęp do odpowiednich informacji, większą sprawność

• obsługę usług sieci Web, ułatwiającą integrację Microsoft

działania przedsiębiorstwa oraz szybką integrację z szerokim

Dynamics NAV z istniejącą infrastrukturą informatyczną oraz

wachlarzem aplikacji i źródeł danych. Dzięki usprawnionemu

umożliwiającą partnerom handlowym integrację programu

raportowaniu i lepszej integracji z Windows SharePoint Services

z innymi branżowymi systemami i aplikacjami,

Twoi pracownicy będą mogli efektywniej wymieniać dane
i współpracować, w coraz większym stopniu przyczyniając
się do rozwoju firmy.

• ulepszone opcje raportowania i analizy biznesowej,
redukujące liczbę nagłych próśb o informacje i raporty,
a także dające menedżerom i pracownikom możliwość

W wersji 2009 Microsoft Dynamics NAV dodano następujące
innowacje:
• widoki główne użytkownika, umożliwiające dostęp
do danych uzależnionych od funkcji pełnionej w firmie, dzięki
którym pracownicy będą mogli organizować swoje zadania
i nadawać im priorytety, a niewprawni użytkownicy Microsoft
Dynamics NAV — od razu przystąpić do pracy,

podejmowania szybkich i przemyślanych decyzji.

Więcej korzyści dzięki Microsoft Dynamics NAV 2009
Pomóż pracownikom dążyć do doskonałości

Połącz przedsiębiorstwo z szerokim wachlarzem aplikacji

Rewolucyjny, wyspecjalizowany graficzny interfejs użytkownika

i źródeł danych

— zwany widokiem głównym użytkownika (Role Center) —

Dzięki usługom sieci Web programiści i partnerzy mogą w łatwy

daje Twoim pracownikom dostęp do odpowiednich informacji

sposób połączyć Microsoft Dynamics NAV z istniejącymi

za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Dzięki przeglądowi zadań

systemami IT. Poza tym Microsoft Dynamics NAV 2009

i czynności mogą oni w łatwy sposób organizować swoją pracę

współpracuje z Microsoft .NET Framework, co umożliwia

i nadawać priorytety poszczególnym obowiązkom. Microsoft

uproszczenie administracji IT oraz integrację z dodatkowymi

Dynamics NAV 2009 wyposażono w 21 widoków głównych

aplikacjami .NET lub ich tworzenie.

użytkownika, które można spersonalizować i dostosować
do indywidualnych stylów pracy; można także opracować nowe

Uzyskaj maksymalne korzyści z inwestycji w programy

widoki, które spełnią konkretne potrzeby przedsiębiorstwa.

i usługi firmy Microsoft
Microsoft Dynamics NAV 2009 jest ściśle zintegrowany

Większe wyspecjalizowanie i sprawność

z SharePoint Server i Windows SharePoint Services —

Nowa, trzystopniowa struktura Microsoft Dynamics NAV

potężnymi programami usprawniającymi komunikację

2009 ułatwia dostosowanie aplikacji do zarządzania

i współpracę. Użytkownicy mają możliwość łatwego

przedsiębiorstwem do konkretnych wymogów branżowych

dostępu do programów Outlook, Excel i Word z poziomu

i umożliwia dodanie do programu nowych funkcji,

widoku głównego, co pozwala na szybkie wyszukiwanie,

pozwalających na jego lepsze dopasowanie do zmieniających

wykorzystywanie i udostępnianie informacji. Microsoft Dynamics

się potrzeb firmy. Architektura zorientowana na usługi pozwala

NAV 2009 w połączeniu z SQL Server Reporting Services

na rozwój infrastruktury informatycznej i dodawanie nowych

i SQL Server Analysis Services umożliwia także osiągnięcie

użytkowników do aplikacji. Zakłócenia w funkcjonowaniu

wysokiej wydajności i korzystanie z opcji analizy biznesowej

przedsiębiorstwa są minimalne.

programu SQL Server 2008 w celu uzyskania szybszego wglądu
w funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zwiększ wartość Microsoft
Dynamics NAV, uaktualniając
program do wersji 2009
Historia Microsoft Dynamics NAV to nieprzerwane wysiłki
ukierunkowane na wyposażenie programu w coraz
sprawniejsze funkcje i ulepszenia technologiczne oraz uzyskanie
niskiego ogólnego kosztu prowadzenia firmy. Istotne też
było zachowanie prostoty obsługi, która zawsze należała
do głównych zalet rozwiązania. Aktualizacja Microsoft Dynamics
NAV do wersji 2009 pozwoli Ci być na bieżąco ze zmieniającymi
się uwarunkowaniami w branży, uzyskać przewagę nad
konkurencją, zmaksymalizować wydajność i pomóc firmie
w osiągnięciu sukcesu. Uaktualnienie Microsoft Dynamics NAV
do wersji 2009 pozwoli Ci czerpać korzyści z:
• widoków głównych użytkownika, dających pracownikom
dostęp do informacji, procesów i narzędzi, których
potrzebują do szybkiej i efektywnej pracy;
• innowacji technologicznych, umożliwiających łatwiejsze
połączenie systemów, wymianę danych i umocnienie relacji
z partnerami handlowymi;
• mniejszej potrzeby indywidualizacji oprogramowania,
co pozwala zmniejszyć złożoność i koszty eksploatacji;
• lepszej integracji Microsoft Dynamics NAV z innymi
programami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie, co pozwoli
ulepszyć procesy i zwiększyć produktywność.
Prosty, inteligentny, nowatorski. Microsoft Dynamics NAV 2009
pozwoli pracownikom uwolnić potencjał, a przedsiębiorstwu —
osiągać coraz lepsze wyniki.

„Dzięki Microsoft Dynamics
NAV 2009 możemy
sprawniej pracować
i skupiać się na zadaniach,
które wymagają uwagi.”
— Henrik Hofmann Boyhus,
Business Development Manager, NaviCom

Porównanie
Wersja oprogramowania
3.10 3.60 3.70 4.0 5.0 2009
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Wymiary
XBRL
Tolerancja płatności/Tolerancja rabatu terminowego
Dziennik zmian
Analiza biznesowa
Księgowanie transakcji międzyfirmowych
Międzyfirmowa dystrybucja kosztów zakupu
Ulepszona funkcja płatności (płatność częściowa)
Zaliczki
Anulowanie i cofanie księgowań arkusza
Ulepszenia dotyczące konsolidacji
Wstępnie zdefin. kluczowe wskaźniki wydajności
Zatwierdzanie dokumentów sprzedaży i zakupu
CRM
Zarządzanie dokumentami
Zarządzanie okazjami do zawarcia transakcji
Dziennik interakcji
Zarządzanie kampaniami
Interfejs programowania aplikacji telefonicznych
(TAPI)
Zarządzanie klasyfikacją
Zarządzanie kontaktami
Integracja z programem Outlook
Zarządzanie przedmiotami serwisu
Zarządzanie zleceniami serwisowymi
Zarządzanie umowami serwisowymi
Planowanie i alokacja zadań
Zarządzanie cenami serwisu

Wersja oprogramowania
3.10 3.60 3.70 4.0 5.0 2009

Wersja oprogramowania
3.10 3.60 3.70 4.0 5.0 2009

E-BIZNES

PODSTAWY
(I CAŁE ROZWIĄZANIE)

Commerce Gateway

Serwer aplikacji

• Na podstawie Microsoft BizTalkServer
Moduł Employee Portal (portal pracowników)

Kontrola dostępu na poziomie rejestru w Microsoft
SQL Server

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Hiperłącza aplikacji

Zlecenia

Raporty dotyczące serwera aplikacji

ŁAŃCUCH DOSTAW

Wydruk informacji z usługi SQL Server Reporting
Services z poziomu Microsoft Dynamics NAV

Zarządzanie magazynem
• Systemy zarządzania magazynem

Wygląd przypominający Windows Vista

• Wewnętrzne pobrania i odłożenia

Kreator listy ustawień

• System automatycznego pobierania danych
(ADCS)

Ust. w menu uzależnione od uprawnień użytkownika

PRODUKCJA

Debugger
Obiekt XMLport

• Ograniczone obciążenie

Sterownik ODBC

• Podstawy produkcji
(planowanie ręczne, graficzny
harmonogram produkcji, raporty produkcji)

Interfejs użytk. przypominający program Outlook

ZAPASY
• Koszty dodatkowe
• Inwentaryzacja ciągła
• Wycena
• Śledzenie zapasu
Arkusz cen ewidencyjnych
Wycena umowy
Kalkulacja ceny w ramach kampanii
Planowanie dostaw
Powiadomienia biznesowe
Budżet zapasu i raporty z analiz

Ulepszona nawigacja
Obsługa wielu języków
Obsługa pomocy HTML
Rozwój infrastruktury dla firm posiadających wiele
placówek
Office XML
Powiązanie z dokumentami w Microsoft Office
SharePoint Server
Metodologia natychmiastowej implementacji (RIM)
Integracja z aplikacją Windows Live Local Search
(obsługiwana przez Microsoft Virtual Earth™)
Trzystopniowa struktura
Usługi sieci Web
Widoki główne użytkownika
Microsoft .NET Framework

Więcej informacji o Microsoft Dynamics NAV 2009
można znaleźć na stronie www.microsoft.com/dynamics/nav.
O Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics to linia konfigurowalnych, łatwych w użyciu aplikacji do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
i zarządzania kontaktami z klientem (CRM), umożliwiająca kadrze kierowniczej wydajne prowadzenie przedsiębiorstwa
i pozwalająca osiągnąć sukces zawodowy. Aplikacje te, dostarczane przez sieć partnerów handlowych świadczących
wyspecjalizowane usługi, działają podobnie jak inne produkty Microsoft i współpracują z nimi, dzięki czemu możliwe jest
usprawnienie procesów zachodzących w całym przedsiębiorstwie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu:
Stany Zjednoczone i Kanada (bezpłatnie) — (1) (888) 477-7989
pozostałe kraje — (1) (701) 281-6500
www.microsoft.com/dynamics
Niniejszy dokument został sporządzony jedynie w celach informacyjnych.
INFORMACJE W NIM ZAWARTE NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB WIĄŻĄCE DLA FIRMY MICROSOFT.
czerwiec 2009 r.

