
Dynamics NAV 2016
להשיג יותר ממערכת ה -ERP שלך!

Dynamics NAV ERP בענן, במודל SaaS ועם אינטגרציה 
 Office 365 מושלמת ל

מהיום, יישום מערכות ERP  בענן הופך להיות זמין וקל יותר לחברות 
 Dynamics עם מערכת (SMB) במגזר העסקים הקטנים והבינוניים

NAV 2016 – מערכת ה ERP  המתקדמת ביותר בעולם מבית 
מיקרוסופט.

כל האפשרויות לניהול הארגון שלך, בכל זמן ובכל מקום.



 Dynamics NAV
SaaS מודל

להשיג יותר ממערכת 
ה - ERP שלך

עם שלושה סוגים שונים של 
רישיונות אתה בוחר בדיוק את מה 

שאתה צריך בשביל לנהל את 
העסק שלך ביעילות מירבית

 Microsoft מודל הרישוי החדש של

Dynamics NAV בשיטת 
 ,Subscription Licensing

המאפשר לך לקבל גמישות גבוהה 

ושליטה נוחה יותר בהוצאות, ועדיין 

ליהנות מכל היתרונות שמציעה 

המערכת:

המערכת כוללת את המודולים הבאים:*

שכירות חודשית של מערכת המגלמת 
את עלויות הרישוי, התחזוקה והחומרה.

גמישות בהוספה והורדה של 
משתמשים ברמה חודשית

מודלים פיננסיים - כולל שפות 
ולוקליזציה פיננסית בכל העולם

רכש

מכירות

ניהול מלאי ועצי מוצר

ניהול מחסנים מתקדמים

ניהול שרשרת הספקה

ייצור

פרויקטים

CRM כולל מודול שירות ומעבדה

ניהול משאבי אנוש

רישוי הבסיס למערכת מהווה חבילה פונקציונליות מקיפה לעסקים קטנים 

ובינוניים וכוללת בין השאר את כלל המודולים הפיננסיים, המכירות, הרכש, 

המלאי ומשאבי האנוש.

חבילת הרישוי המורחבת - מוסיפה ומרחיבה את פונקציונליות המערכת 

וכוללת בין השאר את מודולי הייצור, תכנון החומרים, ניהול תחזיות, תכנון 

קיבולת ייצור, CRM ושירות, פרויקטים וניהול המלאי.

לפרטים נוספים והתנסות במערכת היכנסו לכתובת: 

 easycloud.prodware.co.il
או התקשר 073-2770000

 (Starter Pack / Standard User) משתמש בסיס

*(Extended Pack / Extended User) משתמש מורחב

להבדיל ממשתמשי מערכת מלאים (משתמש בסיס או משתמש מורחב) 

שמקבלים גישה לרוב או לכלל מודולי המערכת, רישוי מסוג משתמש חלקי 

נועד לאפשר למשתמשים שרמת הפעילות שלהם במערכת מוגבלת באופן 

יחסי, קריאה של כל מודולי המערכת ועדכון במודול אחד במערכת.

לדוגמא: מנהלים שרק צופים במערכת, עובד במחלקת הרכש שעובד תמיד 

על אישור הזמנות רכש, או עובד במחסן שמטפל בקליטת מלאי. 

משתמשים בפרופיל שימוש מעין זה נהנים מרישוי מוזל במיוחד! 

 (Limited User) משתמש חלקי


