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PREHĽAD

Enterprise edícia Microsoft
Dynamics 365 for Finance and
Operations je softvérové riešenie
s intuitívnym používateľským
rozhraním, ktoré v reálnom čase
poskytuje praktické analytické
prehľady. Výrazne tak skvalitňuje
operatívne rozhodovanie. 

Zavedením overených
obchodných, výrobných 

a vnútrofiremných procesov
dokáže toto riešenie transformovať
podniky na inovatívne spoločnosti,
ktoré sa dynamicky prispôsobujú
meniacemu sa trhu. Nadobudnutá
flexibilita im dáva neoceniteľný
náskok pred konkurenciou.

Dynamics 365 umožňuje firmám
naplno využiť silu cloudu, ako aj
ponechať si svoje dáta "doma". 

V prospech cloudových scenárov
hovorí najmä mobilita a vysoká
bezpečnosť dát. Cloud rúca
územné hranice biznisu, vnáša do
Dynamics 365 pokrokovú analytiku,

prognostiku i nástroje umelej
inteligencie.

Z hľadiska rozpoznateľnosti značky
bude do roku 2020 skúsenosť
zákazníka dôležitejšia než cena
a produkt.

Do roku 2020 polovica firiem
z G2000 Group zistí, že ich
podnikanie závisí najmä od ich
schopnosti tvoriť digitálne
vylepšené produkty a služby.

Organizácie, ktoré prešli digitálnou
transformáciou zaznamenali 40 %

nárast spokojnosti klientov a 37 %

zvýšenie počtu zákazníkov.

Walker Information, Inc., Customers 2020: The Future
of B-to-B Customer Experience, May 2015.

CA Technologies, Keeping Score Why Digital
Transformation Matters, Global Survey, May 2016

Top 10 Tech Predictions For 2017 From IDC.



TOP BENEFITY

Šikovnejšie rozhodnutia
Zjednotenie finančných a obchodných operácií dáva
firmám prehľad o celej organizácii v reálnom čase,
vďaka čomu sa môžu lepšie a rýchlejšie rozhodovať.

Rýchlejšia transformácia
Pre zachovanie svojej konkurencieschopnosti je
nevyhnutné, aby firmy dokázali meniť a upravovať
svoje procesy bez narušenia prevádzky.

Rast vlastným tempom
Firmy dokážu napredovať svojím vlastným tempom
jedine vtedy, ak disponujú flexibilnými systémami,
ktoré im dávajú možnosť výberu potrebných
funkčností a neobmedzujú ich v priestore a čase. 



TOP FUNKČNOSTI

Rýchlo a efektívne realizujte a evidujte finančné
transakcie, riaďte vzťahy medzi pobočkami 
a materskou firmou, spravujte interné náklady,

menové prevody a reporty. Získajte prehľad o
financiách, lepšiu kontrolu výdavkov a precízne
dodržiavanie účtovných zásad a pravidiel. 

FINANCIE

Evidencia všetkých typov účtov a záznamov
denníka s flexibilnými možnosťami
konfigurácie. Účtovné osnovy, výmenné kurzy
a pod. môžete zdieľať s viacerými právnymi
subjektmi. Finančné uzávierky viete sledovať
naprieč spoločnostami, oblasťami a ľuďmi 
v jednom pracovnom priestore.

Plánovanie rozpočtu

Hlavná kniha

Pri riadení rozpočtu firmy máte k dispozícii
veľa pružných nastavení. Získate okamžité
kalkulácie dostupných finančných
prostriedkov, rozpočty viete združovať,
dokážete nastaviť procesy kontroly 

a schvaľovania s podporou flexibilnej účtovnej
osnovy a dimenzií. Na tvorbu rozpočtových
plánov viete využiť Excel.



Pre potreby finančného vykazovania si
môžete nastaviť vlastnú štruktúru výkazov a
mapovania účtov alebo dimenzií tak, aby ste
dodržali všetky právne normy a účtovné
štandardy. Súčasťou je súvaha, výkaz ziskov a
strát, ako aj výkaz cash flow.

Kredity a inkasá

Finančné výkazy

Znížiť úverové riziko a skrátiť priemernú
dobu splatenia pohľadávok môžete, ak si
odsledujete kľúčové metriky - otvorené
prípady, aktivity, zákazníkov s prekročeným
úverovým limitom... Združujte jednotlivé
prípady, využite záznamy o aktivitách,

poznámky a platobnú históriu pre
zefektívnenie riadenia úhrad vašich
pohľadávok pre váš inkasný tím. 

Účtovanie nákladov

Prehľad o nákladoch jednotlivých oddelení 
a organizačných úrovní máte k dispozícii bez
zásahu do účtovných a finančných dát.
Môžete definovať rozdelenie nákladov podľa
kľúčových štatistických ukazovateľov, vytvoriť
pravidlá pre fixné, variabilné a zmiešané
náklady, ich klasifikáciu a alokáciu.



Riešenie Dynamics 365 je jednoducho 

implementovateľné a prispôsobiteľné, aby čo
najrýchlejšie podnietilo rozvoj inovácií, zlepšenie
kvality a zákazníckej spokojnosti. Podporuje
integráciu s inými systémami, čo znižuje vaše celkové
náklady vlastníctva (TCO). Neustály prísun nových
funkcionalít uchráni vaš systém pred zastaraním.

VÝROBA

Optimalizácia prognóz, plánovania výroby a
materiálu. Umožňuje simultánne plánovanie
materiálu a kapacít, obsahuje nástroje
riadenia tzv. štíhlej výroby: ATP (available-to-

promise) a CTP (capable-to-promise).

Plánovanie výroby a sekvencií

Plánovanie materiálu a kapacít

Výrobné úlohy naplánujete a upravíte veľmi
jednoducho presunutím položiek Ganttovho
diagramu. Preťaženie výroby vyriešite
preradením operácií do iného výrobného
centra. Plánovanie naprieč celou firmou
vychádza z jednotného zdroja.

Riadenie prevádzky/dielne
Plánujte do obmedzených alebo nekonečných
kapacít, dopredu alebo spätne k určenému
termínu. Produkty, zdroje a položky pre
výrobné operácie a úlohy zadávajte cez
dotykové zariadenia. Systém poskytuje
zamestnancom informácie a prehľad 

o výrobných úlohách, ktoré si vyžadujú ich
pozornosť.



Riešenie Dynamics 365 prepája predajné a nákupné
procesy s logistikou, výrobou a skladmi. Vďaka tomu
máte pod palcom celý dodávateľský reťazec a
dokážete riadiť procesy naprieč geograficky a
organizačne rozvetvenými organizáciami.

RIADENIE DODÁVATEĽSKÉHO
REŤAZCA

Riešenie Dynamics 365 umožňuje
dodávateľom pracovať s informáciami 
o vašich objednávkach, faktúrach a zásobách.

Môžu posúdiť, akceptovať a odmietnuť
nákupné objednávky, skontrolovať stav faktúr
a online platieb. Používatelia môžu vytvoriť
faktúry a nahrať dokumenty na portál.

Riadenie zásob

Spolupráca s dodávateľmi

Položky zásob odsledujete podľa dimenzií,
miesta, skladu, palety, lokácie, dávky 

a sériového čísla. Využite viaceré systémy
kontroly a metód oceňovania zásob vrátane
FIFO, LIFO, štandardných nákladov, kĺzavých 

a vážených priemerov. 



S Dynamics 365 prehľadne spravujete aj
vnútorne bohato členené sklady, riadite
úložné miesta a manipuláciu s materiálom.

Využiť pritom môžete vstavané pokročilé
algoritmy, ktoré pracujú s viacerými
skladovými zónami a rôznymi stratégiami
dopĺňania zásob. Pod kontrolou máte aj
zásoby na predajniach a na dispozičných
miestach.

Prognózy dopytu

Riadenie multi-site skladov

Jednoduchý a pritom veľmi praktický nástroj
na predvídanie budúceho vývoja dopytu.

Vychádza z minulosti, využíva silu Azure
Machine Learning. Predpovede sa ľahko
upravujú v Exceli. Hodnoty možno importovať
do modulu prognóz Dynamics 365.

Sledovanie a dohľadanie

Dynamics 365 vám poskytuje komplexný
logistický prehľad, pretože zhromažďuje dáta
o procesoch zásobovania, skladovania, výroby,

prepravy a doručenia. Bez ťažkostí tak v
prípade potreby dohľadáte tovar podľa
sériového čísla a čísla dávky. Systém
monitoruje vlastnosti dávky, expiráciu 

a životnosť. 



Microsoft Dynamics 365 pomáha IT odborníkom riadiť
rast firmy, znižovať riziká a zvyšovať jej produktivitu. 

K dispozícii majú bohaté a finančne dostupné
cloudové nástroje, ktoré podporujú pružnosť firmy,

ako aj jej dátovú bezpečnosť.

CLOUDOVÉ SLUŽBY

Ide o kolaboračný portál založený na službách
Microsoft Azure, ktorý máte k dispozícii pre
potreby riadenia implementácie 

a aktualizácie aplikácií, nástrojov a služieb 

v rámci Dynamics 365. K dispozícii máte celý
súbor pravidelne aktualizovaných služieb na
riadenie životného cyklu vášho systému. 

Možnosti flexibilného a rýchleho nasadenia

Služby životného cyklu (Lifecycle Services)

IT infraštruktúru dokážete pružne rozširovať 
a zužovať podľa potrieb vašej firmy. 

Môžete sa spoľahnúť na globálne overený
cloudový systém, ktorý poskytuje nástroje na
bezpečnú a rýchlu implementáciu, ako aj na
precízne riadenie jednotlivých súčastí vašej IT
infraštruktúry. 



Riešenie Dynamics 365 je pre používateľský komfort
usporiadané do jednotlivých pracovných prostredí
(Workspaces). Tieto prostredia prakticky združujú
príbuzné funkcionality, vnášajú do riadenia
prehľadnosť, uľahčujú rozhodovanie a zvyšujú
efektivitu práce.

PRACOVNÉ PROSTREDIA 

(WORKSPACES)

Vďaka funkcionalite pracovných prostredí sa
dokážete pozrieť na vaše podnikanie z vtáčej
perspektívy a následne sa ponoriť do detailnej
hĺbky. Odhalíte tak príčiny aktuálneho stavu 

a objavíte nové trendy, vďaka čomu môžete
zodpovedne rozhodnúť, ako konať ďalej. 

Pracovné prostredia obsahujú bohaté
vizualizácie, dlažice s číselnými údajmi,
kľúčové ukazovatele, odkazy na reporty a živé
formuláre. Všetky ukazovatele sú dynamicky
prepojené s ďalšími funkcionalitami
Dynamics 365, aby zvýšili produktivitu
zamestnancov.

K dispozícii máte napríklad tieto pracovné
priestory: dispozičné zásoby, predajné
objednávky, riadenie výdavkov, schvaľovanie
faktúr, kontrola nákladov...

Používatelia si môžu za niekoľko minút
vytvoriť aj vlastné pracovné prostredie
použitím zabudovaného nástroja na tvorbu
pracovných prostredí.

Analytické pracovné prostredia



So systémom Dynamics 365 môžete pracovať veľmi

pohodlne aj prostredníctvom mobilných zariadení. 

Vďaka aplikáciám pre smartfóny a tablety si môžu vaši

zamestnanci plniť svoje povinnosti v podstate

kedykoľvek a kdekoľvek. Oslobodenie od počítača 

a laptopu vám spolu s väčšou slobodou prináša aj

zvýšenie spokojnosti zákazníkov, produktivity 

a ziskovosti.

MOBILITA

Prostredníctvom mobilných aplikácií môžete

kedykoľvek zaznamenať a nahrať do systému

napríklad účtenky a pripojiť ich k výkazu

výdavkov. Záznamy o výdavkoch dokážete

pohodlne vytvárať  a spravovať, pridávať k nim

ďalšie informácie a vybaviť ich v súlade s

vašou firemnou politikou. Aplikácia vám

poslúži aj na kontrolu, odosielanie a

schvaľovanie rôznych výkazov, objednávok,

faktúr a iných dokladov podľa vopred

preddefinovaného workflow.

Mobilné aplikácie



Spoločnosť Seyfor vznikla spojením popredných IT dodávateľov 
najmä z Českej a Slovenskej republiky. Aktuálne zamestnáva vyše 

1200 profesionálov. Vďaka zlatému partnerstvu s Microsoftom 
a bohatým skúsenostiam s implementáciou softvérových riešení 

po celom svete tu Seyfor je a bude pre vás.
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