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Microsoft Dynamics NAV Time Management - i skyen
Den perfekte ERP løsning til rådgivende og projektorienterede virksomheder i vækst!

En fuldt integreret ERP løsning til rådgivende og projekt orienterede  virksomheder i vækst
Microsoft Dynamics NAV med det Microsoft certificerede modul Time Management er udviklet specielt til små og mellemstore virksom-
heder i vækst, og har alle de funktioner, der er brug for i rådgivende og projektorienterede virksomheder. Dermed undgås det at investe-
re i en løsning, der alt for hurtigt bliver for lille og måske skal integreres med andre systemer.

Hurtig implementering af en fremtidssikret ERP løsning i skyen
Løsningen er ”født” med en standard konfiguration, der gør det muligt at implementere løsningen meget hurtigt til lave omkostninger. 
Den er desuden fremtidssikret, da den automatisk vil blive opgraderet i takt med at der kommer nye versioner af  Microsoft Dynamics NAV.

En mobil og brugervenlig ERP løsning, der er spækket med funktionalitet
Løsningen kan tilgås fra stort set alle enheder (PC, WEB, iPad, tablets, iPhones, Android og Windows Phone). Dermed undgås omkostnin-
ger til integration til mobile løsninger og apps. På næste side ses et udpluk af den funktionalitet, der tilbydes i løsningen.
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  Finans (Økonomi, debitor, kreditor, lager)
Få en driftssikker økonomistyring med Microsoft Dynamics NAV. 
Dette modul er udviklet igennem mere end 30 år og dækker alle 
behov for små og mellemstore virksomheder.

  Registrering af tidsforbrug, kørsel og udlæg med smartphone
Medarbejderne kan nemt registrere deres tid, kørsel og udlæg 
med deres smartphone eller tablet/iPad.

  Projektstyring
Opret nemt nye projekter med skabeloner, definér fakturerings- 
metoden og opret evt. et budget til opfølgning og styring af 
et projekt. Opgør og bogfør hurtigt og løbene igangværende 
 arbejde på alle projekter.

  Opgavestyring
Planlægning og ledelse af alt arbejde i hele virksomheden ved 
tildeling af klart definerede opgaver til medarbejderne med 
time-estimat. Opgaverne kan ses på medarbejderens smart-
phone og kan benyttes som udgangspunkt for registrering af tid. 
 Opgaverne kan også nemt formidles til kunderne og mindske 
muligheden for misforståelser og fejl.

  Fakturering 
Få en meget smidig og optimeret faktureringsproces med et 
 meget fleksibelt fakturalayout. Fakturaer sendes naturligvis via 
e-mail eller EDI.

  Udlægsregnskab
Medarbejderne kan nemt registrere deres private udlæg og 
 udlæg betalt med firmakort. 

  Kundestyring
Få et godt overblik over relationen til virksomhedens kunder. 
 Analyser afsluttede projekter og benyt denne viden i forbindelse 
med udarbejdelsen af tilbud med det rigtige dækningsbidrag.

  HR
Hold nemt styr på afholdelse af ferie og fravær og giv medarbej-
derne et godt HR-overblik via deres smartphone. Opnå samtidig 
sikker styring af medarbejdernes overarbejds-saldi.

  CRM
Sikker styring af virksomhedens sælgere og salgsprocesser. Følg 
op på de bedste salgsmuligheder og få et hurtigt overblik over 
”pipelinen”.

  Business Intelligence
Diagrammer/dahsboards giver hurtigt et godt overblik over 
KPIs, ressourceudnyttelse, dækningsbidrag, likviditet og andre 
vigtige parametre. Opbyg også selv diagrammer og rapporter 
med de meget fleksible værktøjer i løsningen. Nem integration til 
 Microsoft Power BI.

  Ekstra
Følgende funktionalitet er også med i løsningen:

• Bank-modul med sikker styring af ud- og indbetalinger, 
udligning og afstemning.

• Fakturaindskannings-modul der kan optimere styringen 
af købsbilag og kreditorer. Sikker integration til projekterne.

• Servicekonti og klippekort. Hold nemt styr på disse 
 særlige aftaler med kunderne. 

En sikker CLOUD-løsning
Microsoft Dynamics NAV Time Management er en sikker CLOUD-løsning, der er udviklet 
specifikt til rådgivende og projektorienterede virksomheder. Undgå alt bøvlet med opda-
tering af hardware/software, backup/sikkerhedskopiering og ikke mindst sikkerhed.

Referencer
Vi har mange referencer på virksomheder, der anvender vores løsning i dag – fra 3–500 
brugere. Kontakt os og lad os finde en reference-virksomhed, der matcher jeres virksomhed.

Ønsker du mere information, priser, en demonstration m.m. – så tøv ikke med at 
kontakte os.  Kontakt Per Lange på 4086 2272 eller e-mail pla@naviators.dk for mere 
information, priser og en demonstration af produktet.
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