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Fedezze fel, hogyan segíti vállalkozását 
a Microsoft Dynamics NAV

Fejlődjön gyorsabban
A Microsoft Dynamics NAV kis-és középvállalatok számára készült integrált vállalatirá-
nyítási megoldás, amely támogatja a vállalkozás működését a pénzügy, az ellátási lánc, 
a logisztika, az ügyfélkapcsolat-kezelés, az e-Business, valamint számos egyéb területen. 
A Microsoft Dynamics NAV a világ 130 országában több mint egymillió felhasználó napi 
munkáját segíti, így Önnek is megbízható társa lesz vállalkozása építéséhez. Számos 
Microsoft Dynamics NAV alapokon épített iparági megoldás támogatja világszerte és 
Magyarországon a sikeres működést.

A Microsoft Dynamics NAV nem csupán a már meglévő rendszerek teljes kiváltására alkal-
mas, hanem részterületekre is bevezethető. A Microsoft hivatalos partnerei személyre sza-
bott megoldást nyújtanak ügyfeleink részére.

„A cég elsődleges távlati célja saját gyártmánystruktúrájának bővítése 
és a gyártási technológiák optimalizálása a piaci részesedésének 
növelése érdekében. Ennek a folyamatnak a támogatására tervezzük 
bevezetni a Navision termelésirányítási modulját is.”

Illés Zoltán, a Schako Kft. ügyvezető igazgatója
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Könnyen testre szabható  
és kiválóan méretezhető

A szervezet erősségeire építő megoldás
A Microsoft Dynamics NAV nyitott architektúrája lehetővé teszi, hogy a Microsoft hivata-
los megoldáspartnerei a standard rendszert az Ön vállalatának üzletmenetéhez igazítsák. 
A Microsoft az egyetlen globális középvállalati szoftverszállító, amely helyi partnereinek 
teljes szabadságot biztosít annak érdekében, hogy megfeleljenek az ügyfelek konkrét igé-
nyeinek. Partnereink az üzleti logika teljes forráskódjához hozzáférnek.

Gyors és költséghatékony bevezetés
Szakértő és tapasztalt partnereink Önnel szorosan együttműködve, bevált módszertan-
nal és eszközökkel végzik a rendszer testre szabását és bevezetését. Együttes erővel fel-
térképezik a vállalat üzleti folyamatait és gyorsan, hatékonyan elvégzik a feladatot. 

Az integrált megoldásnak köszönhetően vállalati adatai mindig pontosak, naprakészek és 
megbízhatóak lesznek.

A Microsoft Dynamics NAV bevezetése történhet több lépcsőben is. Az alap folyamatok 
és funkciók (számlázás, költségkalkuláció, könyvelés és készletgazdálkodás) indulását köve-
tően a vállalat növekedésével és igényeinek bővülésével összhangban szabadon bővíthe-
tő a rendszer. A bővítéssel integrálható az ügyfélkapcsolatok kezelése, a termelésirányí-
tás, a disztribúció, az elektronikus kereskedelem és az üzleti analitika. A rendszer indulhat 
egyetlen felhasználóval, ugyanakkor kiterjeszthető akár az összes dolgozóra. 

A Microsoft Dynamics NAV rendszerhez partnereink kiváló oktatási és továbbképzési prog-
ramokat és folyamatos támogatást biztosítanak.

„A Navision sok funkcióval ellátott, rugalmas szoftver,  
amit jól állítottak be, kiválóan felhasználható.”

Peredi János, az EasTron Kft. ügyvezetője

„Nagyon fontos volt megkeresni azt a rendszert,  
ami úgy igazából a kisvállalkozóknak szól...”

Nagy Péter, Grana Kft., cégtulajdonos
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Teljes Microsoft integráció 

Első pillantásra ismerős kezelőfelületek 
A rendszer felhasználói felülete és logikája a Microsoft Office irodai alkalmazások mintá-
ját követi, így használata könnyen és gyorsan elsajátítható. A navigálás és a napi munka-
folyamatok átlátható és ergonomikus felületeken végezhetőek 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 alkalma-
zása egyedülálló módon biztosítja a vállalati rendszerek integrációját. Az együttműködés 
eredményeként növekszik a működési biztonság és csökkennek az üzemeltetési költségek. 

Megbízható információ elérés 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 révén 
könnyen testreszabható, és gazdaságosan üzemeltethető. A rendszer alkalmazkodik 
az üzleti folyamatokhoz, az adott igényekre méretezhető és skálázható. A vállalkozás vál-
tozásaival és bővülésével együtt fejlődik.

Beépített üzleti intelligencia 
A Microsoft Dynamics NAV segítségével valós idejű üzleti adatok állnak rendelkezésre, 
amelyek segítik az üzleti döntésekben. A rendszerben lévő Üzleti analitika modullal a nyers 
adatok gyorsan és hatékonyan érdemi üzleti információkká alakíthatók. A sokoldalú kimu-
tatás-készítési és adatelemzési funkciókkal megjeleníthetők az üzleti tendenciák és a vál-
lalkozás teljesítményének alakulása. A felhasználó 360 fokos panorámaképet kap az üzleti 
folyamatokról, gyorsan elkészítheti és ellenőrizheti a különböző grafikonokat és kimu-
tatásokat. Az Üzleti analitika webes adatmegjelenítőjével a döntéshozók az interneten 
keresztül bárhonnan biztonságosan és gyorsan elérhetik a Microsoft Dynamics NAV-ban 
tárolt fontos adatokat.
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Hatékony kontrolling eszköz

Pontos bevétel- és költségtervezés
A tervek és a résztervek könnyen áttekinthető, bármikor frissíthető mátrix formá-
ban készülnek. A tervezési adatok időszakok vagy egységek közötti átmásolásával és 
a terv-vagy tényadatok szorzótényezőkkel való módosításával idő takarítható meg és 
kizárhatók a hibalehetőségek. A tervek a munkatársaknak Microsoft Excel formátum-
ban publikálhatók, 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 egységekbe 
rendezi. A jól ismert Microsoft Excel Pivot táblában, vagy a Microsoft Outlookéhoz hasonló 
egyedi kezelőfelülettel az információk megjeleníthetők a képernyőn, ahol könnyen hasz-
nálható eszközökkel célzott, az igényekhez igazodó elemzések készíthetők. 

Információ hozzáférés 

Intranetes elérés – Employee Portal
Alkalmazottai részére a Microsoft Dynamics NAV Employee Portal modul webes felüle-
ten 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.

„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, a Bartók Kft. ügyvezető igazgatója

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.
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Ügyfélkapcsolat-kezelés 

Pontos ügyfél információk 
A Microsoft Dynamics NAV CRM-értékesítés és marketing modulja pontos és teljes 
körű információkat biztosít, amelyekkel hatékonyan lehet megcélozni a különböző piaci 
szegmenseket. A pontosan behatárolt ügyfélkör támogatja a marketing- és értékesítési 
tevékenységeket. 

A marketing tevékenységek 
áttekintése és automatizálása
A CRM-értékesítés és marketing segítségével az értékesítési ciklusok nyomon követhetők 
és alakíthatók. Adott vásárlói szokással rendelkező ügyfelek részére lehetőség van cél-
zott értékesítési akciók lebonyolítására. Az ügyfélkapcsolati munka az adminisztrációs ter-
hek csökkentésével hatékonnyá és átláthatóvá tehető. A Microsoft Dynamics NAV CRM-
értékesítés és marketing modul és a Microsoft Outlook között automatikusan frissíthetők 
az ügyfelekhez és kapcsolattartókhoz tartozó információk.

Tervezés és hatékonyság mérés
A sikeres és pontos tervezés javítja a marketingakciók hatékonyságát, és megteremti 
a kampányok értékesítési eredményeinek mérési lehetőségét. 

Az ügyfélelégedettség és a szolgáltatási szint növelése
CRM-értékesítés és marketing segítségével az ügyfelek csoportosíthatók. A kapcsolat-
tartást és a marketingakciókat segítő kérdések lehetővé teszik a kapcsolattartók jellem-
zését és egyedi igényeik szerinti kezelését. A személyes profilból megtudható informá-
ciók (számlázási szokások, időpontok, teendőlista) jelentős mértékben hozzájárulhatnak 
az ügyfélelégedettség növeléséhez.

„Sokkal jobb akciókat tudunk csinálni, jobban tudjuk mérni ezek 
hatékonyságát, ami segít a következő kidolgozásánál. A célcsoportot 
jobban tudjuk szűrni , így célirányosan tudunk akciókat tervezni.”

Nádaskai László, a Békás Kft. ügyvezető tulajdonosa
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Ésszerűsítheti a raktárak működését a számítógépes 
betárolási és kitárolási eljárások segítségével. 
A betárolási és kitárolási jegyek alkalmazásával jól kiegészítheti a vállalat eddigi munka-
módszereit. A sorozat- és adagszámok követésével folyamatosan figyelemmel lehet kísér-
ni az egyes tételeket az értékesítési, beszerzési és átadási folyamatok során. A visszáru 
is kezelhetőbbé válik és a járulékos költségek is – például az újbóli raktározás költsége – 
figyelembe vehetők. 

„Egy ilyen méretű, összetett feladatokat ellátó telep működése 
elképzelhetetlen fejlett, integrált informatikai rendszer nélkül.”

Ormos István, a Duna Autó Zrt. vézérigazgatója

Ellátásilánc-menedzsment

Gyártás tervezés és változás kezelés
A Microsoft Dynamics NAV segít a gyártás változó piaci igények szerinti megtervezésében 
és átszervezésében. A gyártási módszerek és folyamatok módosíthatók. Az egyszerű és 
a több helyszínes raktárkezelési funkciókkal csökkenthető az átfutási idő, illetve a beszál-
lítás- és kapacitásigény-tervezési funkció segítségével azonnal reagálhat a váratlan válto-
zásokra. A tervezés történhet a hagyományos MPS/MRP (TV/ASZ) módszerrel, vagy kiin-
dulhat 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 pontjáról kezdve áttervezhető. A rendszer az üzemi szintű változtatásokat 
automatikusan érvényesíti a költségek, anyagok és műveletek terveiben. Minden informá-
ció teljes körűen elérhetővé válik, a műhelytől a raktárig az irodán keresztül. 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.

Automatizált kapcsolattartás az üzleti partnerekkel 
A Microsoft BizTalk Serverre épülő Microsoft Dynamics NAV Commerce Gateway meg-
nyitja a Microsoft Dynamics NAV rendszerét a kereskedelmi dokumentumok vállalatközi 
elektronikus cseréje előtt. Így bonyolult EDI-megoldás bevezetése nélkül csökkenti az élő-
munkából eredő hibalehetőségeket és az adatok – például beszerzési és értékesítési ren-
delések – rögzítésének időigényét.

Válassza ki a legnyereségesebb gyártási eljárást 
A gyártási rendelések tervezésekor termékcsalád-rendelések készíthetők, amelyek ugyan-
abban a gyártási láncban futtathatók le. Ez hatékonyabb gyártási ütemezést eredményez. 
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PÉNZÜGY
FŐKÖNYV

Főkönyvi alaprendszer• 
Költségek és bevételek felosztása• 
Költség- és bevételtervezés• 
Főkönyvi kimutatás• 
Főkönyvi kimutatás oszlopdiagramjai• 
Konszolidálás• 
Felelősségi központok• 
 XBRL (Extensible Business Reporting Language)• 
Változásnapló• 
Vállalatközi könyvelés• 
Könyvelt tételek sztornózása• 
 Hierarchikus bontásban kezelhető számlatükör• 

ÉRTÉKESÍTÉS
Értékesítési alaprendszer• 
Értékesítési számlázás• 
Értékesítési rendelések kezelése• 
Értékesítési számlák árengedményei• 
Alternatív szállítási címek• 
Szállítási előrejelzés• 
Szállítmányozók• 
Eladási visszáruk kezelése• 
Naptárak• 
Értékesítési árengedmények• 
Tételes értékesítési árképzés• 
Akciós árképzés• 
Forgalmi adó• 
ÁFA• 
Előlegfizetések• 
 Előlegfizetések hozzárendelésének • 
visszavonása

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• 
A 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• 

A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási 
rendszer funkcionális áttekintése
A Microsoft Dynamics NAV igény szerint, a vállalat növekedésével párhuzamosan bővít-
hető. Maximálisan építhet a szervezet erősségeire és a lehető legjobban hasznosíthatja 
idejét és erőforrásait. A Microsoft Dynamics NAV segítségével eredményesen racionali-
zálhatja vállalata tevékenységét, így növelheti annak hatékonyságát.



Ciklikus leltár• 
Raktári beérkezés• 
Raktári kiszállítás• 
Raktárhelyek kezelése• 
Betárolás• 
Kitárolás• 
Üzleti értesítések• 

RAKTÁRKEZELÉS
Raktárkezelési rendszer• 
Belső betárolás és kitárolás• 
Automatikus adatkigyűjtő rendszer (ADCS)• 
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• 

HUMÁNERŐFORRÁS 
MENEDZSMENT, 
PROJEKTIRÁNYÍTÁS

PROJEKTEK
Projektkezelési alaprendszer• 
Költségvetés/becslés• 
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

ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI 
RENDSZERELEMEK

Microsoft Dynamics NAV Commerce Portal• 
 Az ügyfelek, szállítók és üzleti • 
partnerek hozzáférése bizonyos 
adatokhoz és önkiszolgáló 
funkciókhoz böngészőn keresztül
 Microsoft Dynamics NAV • 
Commerce Gateway
 Vállalatközi megoldás, amely megnyitja • 
a Microsoft Dynamics NAV rendszert 
a kereskedelmi dokumentumok más 
rendszerekkel való elektronikus cseréjéhez

RENDSZER ALAPFUNKCIÓK
ALAPMODUL FUNKCIÓK

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• 

TOVÁBBI ELÉRHETŐ 
RENDSZERELEMEK

Több pénznem kezelése• 
Többnyelvű bizonylatok kezelése• 
Többnyelvű kezelőfelület• 
Kiegészítő szövegek• 
Ok kódok• 
Alapdimenziók• 
Összetett dimenziókezelés• 
Kimutatások• 
Intrastat• 
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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 egymással, 
a vállalatok időben reagálhatnak, megalapozott stratégiákat dolgozhatnak ki és 
azokat kellő gyorsasággal hajthatják végre. 

A Microsoft Dynamics termékcsalád megoldásait a vállalatmérettől 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 közis-
mert Microsoft szoftverekkel, illetve a pénzügyi folyamatok, ügyfélkapcsolatok és 
ellátásilánc-folyamatok automatizálásával és racionalizálásával hozzájárul a válla-
lat 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)


