Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations
Propojte firemní procesy, získejte podklady
pro správná rozhodnutí a zvyšte produktivitu

M

icrosoft Dynamics 365 pomáhá
společnostem na cestě k digitální transformaci, přináší řešení pro efektivní řízení společnosti, zrychlení a zkvalitnění
firemních procesů a růst produktivity.
Poskytuje inteligentní uživatelské rozhraní, využívá internet věcí a osvědčené obchodní strategie pro správná rozhodnutí. Umožňuje podnikání kdykoliv
a kdekoliv.
Spojením systémů pro řízení společnosti
do jediné propojené aplikace dosáhnete

sjednocení procesů, zlepšíte komunikaci
napříč firmou a spolupráci s obchodními partnery. Z jednoho centralizovaného
místa získáte komplexní obraz o podnikání. Integrovaná inteligence podpoří
vaše operativní a strategická rozhodnutí.
Do aplikací lze přistupovat z různých zařízení a platforem. Začít můžete používáním známých rozhraní Office v cloudu
a poté dle potřeby přidávat další aplikace Microsoft Dynamics 365. Jednou
z aplikací je Microsoft Dynamics 365 for
Finance and Operations.

F

inance

• Díky finanční uzávěrce získáte přehled o výkonnosti firmy
v reálném čase
• Informace sdílíte bezpečným způsobem s účetními, získáte
kontrolu nad rozpočtem a cashflow
• K účetním záznamům můžete přidat atributy a dimenze pro
rychlejší kategorizaci a analýzu dat
• Nástroji pro plánování podpoříte proces sestavení rozpočtů
a následnou kontrolu, aby náklady nepřesáhly schválený
rozpočet
• Využitím automatického připojení příchozích plateb
k zákazníkovi a vyrovnání s fakturami udržujete aktuální stav
pohledávek
• Funkcí návrhu plateb dodavatelům zajistíte včasnou úhradu
faktur a maximální využití slev poskytovaných dodavateli

Finanční rozvaha

S

práva zásob

• Díky informacím o dodavatelském řetězci snížíte náklady
na pořízení zásob a zvýšíte spokojenost zákazníků
• Integrovanou inteligenci využijete k predikcím, kdy a co
potřebujete doplnit, abyste zajistili dostatečný stav zásob
a nepřišli o obchodní příležitosti
• Získáte detailní přehled o všech vašich zásobách
• Můžete nabídnout zákazníkům i položky, které nemáte
momentálně na skladě
• Vyhnete se ztraceným obchodním příležitostem tím, že
nabídnete náhradu za aktuálně nedostupné položky

P

Přehled položek na skladě

rodej

• Propojením funkčností prodeje a účetnictví zkrátíte čas od
cenové nabídky k platbě
• Přímo z Outlooku můžete nejen reagovat na poptávky, ale
i zaúčtovat prodej a faktury zasílat jako PDF přílohu
• Snadno si poradíte s různými dodacími a účetními adresami
jednoho zákazníka včetně přímé zasílací a fakturační adresy
• Získáte kompletní přehled o veškeré komunikaci a sledujete
aktuální stav prodeje od e-mailové poptávky k faktuře
• Máte přehled o všech detailech dohod s jednotlivými
zákazníky včetně systému cen a slev
• Stanovíte prioritu zákazníků založenou na obratu
a příležitostech

Poptávka a nabídka

N

ákup

• Nákupní proces máte pod kontrolou díky workflow
a dynamicky aktualizovanému stavu zásob
• Zavedením systému workflow a schvalovacích procesů
předejdete zbytečným nebo podvodným nákupům a snadno
kontrolujete výdaje
• Fakturu účtujete s návazností na objednávku s možností
nastavení úrovně kontroly jejich shody
• Zaúčtováním faktury zároveň účtujete náklady a závazky
• Evidujete dohody s dodavateli ohledně slev,
cen a platebních metod

Ř

Obchodní přehled

ízení projektů

• Zavedením projektů evidujete všechna data, která potřebujete
k řízení projektu, sledování jeho rozpočtu a vývoje
• Sledováním projektových hodin zaměstnanců a strojů pomocí
pracovních výkazů získáte informace o dostupných zdrojích
v reálném čase
• Vytváříte, řídíte a sledujete zákaznické projekty se
sofistikovanými postupy pro kalkulaci zakázek a reporting
• Řídíte úroveň využití a ziskovost zdrojů plánováním kapacity
a prodeje
• Vytváříte, modifikujete a kontrolujete rozpočet, aby nedošlo
k překročení výdajů

Karta projektu

V

ýroba

• Díky propojení výroby s oblastmi prodeje, nákupu či zásob
dokážete podporovat a rozvíjet procesy ve výrobě, urychlit vývoj
produktů, jejich inovaci a pružně nabízet alternativy dodání
• Zajistíte snížení nákladů, dodržení termínů dodávek, vše
v souladu s předpisy a bezpečnostními nařízeními
• Pomocí kusovníků a receptur definujete komponenty pro
výrobu produktu – suroviny, polotovary, subdodávky
• Schválené kusovníky využijete jako zdroj pro plánování,
cenotvorbu a přípravu výrobních dávek
• Postupy popíšete pořadí operací při výrobě produktu nebo
varianty produktu
• Správné nastavení kusovníků, receptur a postupů je
předpokladem maximálního využití kapacity výrobních
zařízení pomocí funkcí pro plánování výroby

Výkonnost výroby

R

eportování a analýzy

• Využíváte centralizovaná data ze všech oblastí – od účetnictví
přes komunikaci se zákazníky, prodej, nákup až po řízení
zásob a výroby. Získáte aktuální a podrobný pohled na
podnikání
• Vaše rozhodování je rychlejší a je podložené adekvátními
informacemi díky propojení procesů, prediktivním analýzám
a datům získaným v reálném čase
• Využijete propojení s integrovanou aplikací Microsoft Excel
• Můžete vytvářet vlastní analýzy účetních dat a sledovat tak
klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
• Pomocí integrované aplikace Power BI si v grafickém přehledu
zobrazíte obchodní výkon v reálném čase
• Získáváte prognózy díky integrované aplikaci Cortana Intelligence

Manažerský přehled

H

lavní přínosy Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 je nová generace inteligentních podnikových aplikací, které umožňují vaší
organizaci růst, vyvíjet se a transformovat. Tyto aplikace sjednocují CRM a ERP s účelovými aplikacemi,
které pracují bez problémů společně. Pomáhají tak spravovat specifické obchodní funkce a umožňují vaší
společnosti, aby se přizpůsobila potřebám zákazníků a zachytila nové příležitosti. Mezi hlavní přínosy patří:
• Využití výhod cloudového řešení
– Platíte pouze za aplikace a služby, které využíváte
– Rozprostřete náklady v čase, snížíte počáteční investice na hardware a software a zjednodušíte jejich správu
– Zvýšíte spolehlivost, bezpečnost a flexibilitu
• Zvýšení produktivity práce díky nativní integraci s nástroji Office 365
• Podpora strategických a operativních rozhodnutí na základě analýzy rozsáhlých obchodních dat za pomoci
integrovaných nástrojů Power BI, Cortana Intelligence a Azure Machine Learning
• Publikování mobilních řešení díky PowerApps
• Definování a přizpůsobování procesů s Flow
• Snadná procesní i datová integrace s ostatními specializovanými aplikacemi Microsoft Dynamics 365 jako
Field Services, Talent nebo CRM
• Možnosti přizpůsobení a rozšíření o další aplikace nebo customizace
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