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Microsoft Dynamics NAV Navision
Amb l'ERP Dynamics NAV Navisio n dispo sarà de:
Inventari en temps real
Rendibilitat en temps real
Info rmació analítica clau del nego ci
Entrada de dades única
Sistema fiable i fàcilment escalable
Platafo rma o berta a la integració
Micro so ft Dynamics NAV (anterio rment Navisio n) és un sistema ERP per a petites i mitjanes empreses
que l'ajudarà a ser més eficient, reduir co sto s, i incrementar beneficis. Dynamics NAV (Navisio n) ha
rebut mo lts premis i reco neixements per la seva aclaparado ra capacitat de millo rar els nego cis ja que
pro po rcio na una so lució internacio nal adaptada a les necessitats específiques de la seva empresa.
Fulls de pro ducte:
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics

NAV (Navisio n) 20 0 9 Bro chure
NAV (Navisio n) 20 0 9 Avantatge
NAV (Navisio n) 20 0 9 Business Analytics
NAV (Navisio n) 20 0 9 Business Intelligence
NAV (Navisio n) 20 0 9 Actius Fixes
NAV (Navisio n) 20 0 9 Co braments
NAV (Navisio n) 20 0 9 Co mptabilitat
NAV (Navisio n) 20 0 9 Multidivisa
NAV (Navisio n) 20 0 9 Pagaments
NAV (Navisio n) 20 0 9 Pro jectes
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Microsoft Dynamics NAV Navision
Extensions gratuïtes
Sharepoint
Expandit Mobile
Expandit eCommerce
QlikView
TPV Smart Retail
Iris Capture Pro

Extensions Gratuïtes
Dynamica li o fereix gratuïtament una extensió per a la seva Dynamics NAV Navisio n amb les següents
funcio nalitats:
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Gestió avançada de magatzem
Gestió avançada de treso reria
Gestió avançada de co missio ns
Ampliació de les NIC
Ampliació del CRM
Tractament de nò mines i IRPF (treballado rs i pro fessio nals)
Pro mo cio ns, 2x1, 3x2, etc
EDI (Electro nic Do cument Interchange)
Quadres de co mandament en Excel. Obtingui un Quadre de Co mandament d'exemple
Interro gado r de Navisio n mitjançant co rreu electrò nic (enviar co nsulta i rebre respo sta)
Integració de la info rmació de Navisio n a Sharepo int Services
Arranjaments diverso s (tuning)
«Ide al si dispo sa de Busine ss Esse nt ials i no de sit ja am pliar a Advance d Manage m e nt »
.

Sharepoint
Amb Sharepo int po drà:
Dispo sar d'un gesto r do cumental fàcil i senzill
Fo mentar la co l.labo ració entre equips o pro jectes
Desplegar una Extranet per als seus clients i co l.labo rado rs
Co nstruir el seu pro pi web per CRM, empleats, SAT, gestió de qualitat…
Dissenyar wo rkflo ws amb Sharepo int Designe
Micro so ft Sharepo int és un excel lent gesto r do cumental, o n po drà guardar versio ns dels do cuments
així co m requerir la seva apro vació . En co njunció amb Search Server po drà tro bar qualsevo l
info rmació , estigui o no co ntinguda en un do cument. Es po t utilitzar co m a base de co neixement per
als seus tècnics i co mercials, i co m a arxiu digital pel seu departament d'administració . I o pcio nalment
po t integrar-se amb IRIS Capture (veure més avall en aquesta pàgina).
Po t utilitzar la integracio amb Navisio n per publicar a Sharepo int, o integrar en les seves wo rkflo ws,
qualsevo l dada de l'ERP.
«El se u co st é s grat uït si dispo sa d'una llicè ncia de Windo ws Se rve r»

Expandit Mobile
Amb ExpandIT Mo bile po drà:
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Desenvo lupar la seva activitat habitual fo ra de les seves instal·lacio ns
Les transaccio ns s'integren perfectament amb Dynamics NAV Navisio n
Manteniment centralitzat, els canvis es repliquen a to ts els dispo sitius
Platafo rma de desenvo lupament, per perso nalitzar i adaptar els seus requeriments
Múltiples platafo rmes, Windo ws Mo bile, Windo ws Tablet PC, Windo ws Vista…
ExpandIT Mo bile és un servido r d'aplicacio ns mò bils, que permet a to ts aquells empleats que
desenvo lupen la seva activitat habitual fo ra de l'o ficina, realitzar transaccio ns de nego ci amb
dispo sitius mò bils. Operacio ns co m co mandes, parts de treball, co ntro l d'inventari, picking, rutes i
entregues, serveis de manteniment... po dran ser realitzades des de qualsevo l dispo sitiu mò bil que
o peri so ta Windo ws.
Una de les principals característiques d'una so lució de Mo bile, és la gran dispersió geo gràfica dels
seus usuaris, co sa que pro vo ca que els co sto s de manteniment es disparin. Amb ExpandIT Mo bile, el
manteniment és centralitzat i la instal·lació funcio nal en els dispo sitius és auto màtica. ExpandIT Mo bile
és un pro ducte internacio nal traduït i adaptat a multitud d'idio mes.

Expandit eCommerce
Amb ExpandIT eCo mmerce dispo sarà de:
Bo tiga de co merç electrò nic a Internet
Multimo neda i multiidio ma. Càlcul d'IVA auto màtic
Les transaccio ns s'integren perfectament amb Dynamics NAV Navisio n
Manteniment centralitzat en els seus servido rs, els canvis es repliquen al seu pro veïdo r ISP
Platafo rma de desenvo lupament, per perso nalitzar i adaptar els seus requeriments
Integrat amb passarel·la de pagament
ExpandIT Internet Sho p és una so lució de co merç electrò nic to talment integrada amb Dynamics NAV
Navisio n, de manera que pugui utilitzar Internet co m un sistema de distribució d'info rmació i de
reco llida de co mandes, ja tinguin els seus clients co ndicio ns co mercials particulars de tipus B2B o
públic en general B2C. A més, el co ntingut i el seu disseny, és to talment adaptable a les seves
necessitats.
ExpandIT Internet Sho p és un pro ducte internacio nal adaptat al mercat lo cal.
.

QlikView
Amb QlikView po drà:
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Explo rar les seves dades sense limitacio ns
Realitzar cerques ràpides
Co mpartir el co neixement de la seva empresa
Pro tegir els milio ns de dades que supo rta
Integrar-amb qualsevo l altra eina de gestió
QlikView és un pro gramari de Business Intelligence mo lt especial. És simple i fàcil d’utilitzar, mo lt
intuïtiu i o rientat a l'usuari final. Amb un parell de clics, QlikView li permet co nso lidar, buscar, visualitzar i
analitzar to tes les seves fo nts de dades per o ferir-li una perspectiva de nego ci sense precedents. Amb
aquesta so lució tindrà el diagnò stic abso lut de la seva co mpanyia i l'histò ric de la seva evo lució . No
haurà d'esperar més info rmes estàtics per tenir balanço s diaris, setmanals o mensuals.
A més, po drà accedir a QlikView des de qualsevo l iPho ne, iPad, Andro id o terminal BlackBerry. I per
desco mptat po drà integrar-lo amb les altres eines de gestió (CRM o ERP) que tingui a la seva
empresa.
¿S'imagina respo ndre a qualsevo l pregunta del seu nego ci? Amb QlikView po t.

TPV Smart Retail
Amb TPV Smart Retail dispo sarà de:
Terminal Punt de Venda autò no m
Integrat en temps real amb Dynamics NAV Navisio n
No requereix usuaris addicio nals en Navisio n
Sistema adaptable als seus requeriments
Manteniment centralitzat
TPV Smart Retail està desenvo lupat so bre tecno lo gia .NET i s'integra amb Navisio n mitjançant
l'estàndard web-services utilitzant Internet. La co nnexió és en temps real, utilitzant dades i pro cesso s,
de manera que qualsevo l canvi, ja sigui d'info rmació o de lò gica de nego ci, és immediatament reco llit
pel terminal. En utilitzar aquesta tecno lo gia no es requereixen usuaris d'accés co mplet a Dynamics
NAV, no més els ano menats web user, el co st és mo lt inferio r.

Iris Capture Pro
Amb IRIS Capture Pro fo r Invo ice po drà:
Escanejar, capturar i arxivar les seves factures
Integrat amb Dynamics NAV Navisio n
Evitar erro rs de tecleig
Vincular la factura o riginal amb el registre de Navisio n
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Reducció no table de temps administratius
IRIS Capture Pro fo r Micro so ft Dynamics NAV és una so lució per l'escaneig, arxiu i pro cés de factures
en paper o en fo rmat electrò nic. IRIS Capture Pro fo r Invo ice és un po tent mo to r OCR que permet la
creació de co mplets índexs de do cuments per a una fàcil recuperació . Aquesta so lució extreu
info rmació clau des factures d'una so la o múltiples pàgines, per a diferents pro veïdo rs de diferents
païso s, en diferents idio mes.
IRIS Capture Pro fo r Micro so ft Dynamics NAV auto màticament reco neix, valida i transfereix les dades
capturades de la factura d'aco rd a les regles de MS Dynamics NAV. Els usuaris auto ritzats po den
validar i co rregir o co mpletar les dades directament en Navisio n.
IRIS Capture Pro és un pro ducte internacio nal adaptat al mercat lo cal.
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