TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC.
Các lý do hàng đầu để triển khai giải pháp
Microsoft Dyanmics NAV với sự hỗ trợ từ
NaviWorld Việt Nam.

Cho dù hiện tại bạn đang gặp khó khăn với phần mềm kế toán đơn giản, hoặc một giải pháp đã lạc hậu, hoặc đơn
giản là bạn mệt mỏi với việc trả phí bảo trì hàng năm cho một nhà cung cấp mà không mang lại hoặc mang lại ít giá trị
tương ứng với khoản đầu tư – thì đây là lúc bạn trang bị cho nhân viên và doanh nghiệp của mình công cụ để thúc đẩy
hoạt động doanh nghiệp tiến lên phía trước. Microsoft Dynamics NAV là một giải pháp sáng tạo và linh hoạt, được
triển khai và cấu hình nhanh chóng, sử dụng dễ dàng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về doanh nghiệp trong tương lai, giúp
định hướng sự phát triển của doanh nghiệp.
Dưới đây là những lý do hàng đầu để triển khai giải pháp Microsoft Dynamics NAV cho doanh nghiệp:

Hơn cả một giải pháp ERP
Microsoft có một tầm nhìn toàn diện về các ứng
dụng quản trị doanh nghiệp, và tầm nhìn này đi xa
hơn những gì một giải pháp ERP đơn giản và độc
lập có thể thực hiện. Tầm nhìn đó bắt đầu với sự
kết hợp độc đáo của tri thức doanh nghiệp, các

với từng người dùng, giúp công việc của chúng tôi cực kỳ
hiệu quả.”
– Jan Hessellund, Billund Airport

Hướng tới tương lai

công cụ hợp tác và giao tiếp, kết nối xuyên suốt các
quy trình quản trị doanh nghiệp cốt lõi. Kết quả là,
gia tăng năng lực và hiệu quả của những người ra

Môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay đòi hỏi

quyết định, giúp gia tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả

NAV giúp bạn chủ động và có khả năng dự báo nhờ

dòng tiền và cuối cùng thúc đẩy tăng trưởng của
doanh nghiệp.

công cụ phân tích tri thức doanh nghiệp giúp bạn
không chỉ có thể giải quyết vấn đề, mà còn có thể

bạn cần nhiều hơn một hệ thống lưu trữ dữ liệu có
thể truy vấn để cạnh tranh. Microsoft Dynamics

phòng ngừa vấn đề xảy ra ngay từ đầu.
Giúp nhân viên của bạn làm việc tốt hơn, nhanh
hơn và hiệu quả hơn

“Với vị trí CEO, tôi thích giải pháp của Microsoft Dynamics

Trải nghiệm giao diện người dùng RoleTailored của

bởi vì chúng cung cấp rất nhiều thông tin cực kỳ hữu ích

Microsoft Dynamics NAV cung cấp thông tin và các

thông qua cách khai thác đơn giản và sẵn sàng sớm hơn

tác vụ liên quan tương ứng với một công việc cụ
thể. Bằng cách sắp đặt các nguồn lực bạn cần nhất
trong tầm tay - và đảm bảo giải pháp hoạt động
thông suốt với các công cụ gia tăng năng suất của

trước chu trình kinh doanh. Chúng tôi có thể nhìn vào
hoạt động kinh doanh theo nhiều cách mới, dễ dàng xác
định cơ hội tăng tưởng và tăng lợi nhuận.”
– C. Jeffery Wright, Urban Ministries Inc.

Microsoft mà bạn đã thành thạo - thời gian đào tạo
được thay thế bằng các trải nghiệm trực quan giúp
nhân viên làm việc tốt hơn, nhanh hơn, và hiệu quả
hơn ngay từ đầu.

Triển khai và vận hành tính theo ngày, thay vì
theo nhiều tuần lễ
Công cụ triển khai RapidStart giúp triển khai hệ

“Trong doanh nghiệp chúng tôi, thời gian hoàn vốn cho
Microsoft Dynamics NAV với giao diện RoleTailored là
dưới một năm. Giải pháp này thực sự phù hợp chức năng

thống đơn giản và nhanh hơn. Do giải pháp
Microsoft Dynamics NAV dễ học và sử dụng, bạn có

– Ron Wollner, Computer Data Source

thể thiết lập và vận hành nhanh chóng mà không
làm gián đoạn hoạt động doanh nghiệp.
“Giải pháp ERP dựa trên công nghệ điện toán đám mây rất

Mô hình triển khai linh hoạt

quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì điều này cho phép

Bạn có thể lựa chọn mô hình triển khai phù hợp
nhất với doanh nghiệp, cho dù là triển khai trực tiếp
hoặc điện toán đám mây, hoặc kết hợp cả hai. Thêm

chúng tôi triển khai phần mềm rất nhanh chóng. Và chúng
tôi tự tin khi biết rằng đây là sản phẩm đã được minh
chứng từ Microsoft.”
– Paul Mooty, Faribault Woolen Mill

vào đó, bạn có thể co dãn và điều chỉnh thời gian
triển khai nếu yêu cầu của bạn thay đổi.

Vận hành theo hoạt động của doanh nghiệp

Giảm rủi ro

Giải pháp Microsoft Dynamics NAV hỗ trợ các yêu
cầu chủ chốt của doanh nghiệp bởi các chức năng

Hàng triệu người dùng trên toàn thế giới đã tin
tưởng Microsoft trong việc chuyển giao những giải

toàn diện và có thể được cải biến dễ dàng. Và bạn

pháp quản trị doanh nghiệp sáng tạo. Mạng lưới

có thể tự tin rằng hệ thống đối tác toàn cầu – được
Microsoft đảm bảo – đã phát triển hàng loạt các
giải pháp chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của

đối tác toàn cầu của chúng tôi hỗ trợ bạn tiếp cận

từng ngành nghề cụ thể.
Thay đổi cách thức bạn làm việc và kết nối
Thay đổi cách thức nhân viên của bạn làm việc với
một giải pháp được vận hành theo cách mà họ
mong muốn – thông qua web, thông qua cổng
thông tin SharePoint, hoặc sử dụng máy tính cá
nhân truyền thống. Với giải pháp quản trị doanh
nghiệp từ Microsoft, nhân viên làm việc tại văn
phòng hoặc từ xa đều có thể thực hiện các quy trình
doanh nghiệp và kết nối thông qua các công cụ và
kênh giao tiếp mà họ thường sử dụng – như thư
điện tử, tin nhắn, lời thoại và giao tiếp trực tiếp.

dễ dàng với nguồn lực và chuyên môn địa phương
mà bạn cần cho nhu cầu kinh doanh đặc thù của
mình. Và khi bạn mua một giải pháp Microsoft
Dynamics ERP, bạn có thể được bảo đảm về hỗ trợ
liên tục cho phiên bản bạn mua tới 10 năm sau khi
phát hành.
Thúc đẩy doanh nghiệp tiến lên phía trước
Với giải pháp quản trị doanh nghiệp của Microsoft,
nhân viên của bạn được trang bị những công cụ
linh hoạt và sáng tạo mà họ cần để làm việc một
cách chủ động và có năng suất – giúp doanh
nghiệp bạn dẫn đầu trong cạnh tranh. Kết quả là
doanh nghiệp của bạn không đứng tại chỗ mà luôn
phát triển và tiến lên phía trước.

Định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Giải pháp Microsoft Dynamics NAV hỗ trợ và thúc
đẩy các mục tiêu doanh nghiệp cũng như sự tăng
trưởng chung của doanh nghiệp. Giải pháp cho
phép dễ dàng tích hợp các quy trình doanh nghiệp
mới và bổ sung các lĩnh vực kinh doanh mới, tăng
quy mô hệ thống để đáp ứng những yêu cầu cao
hơn, mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc
phát sinh chi phí đầu tư lớn vào công nghệ ban đầu
cũng như chi phí nhân công.
“Microsoft Dynamics ERP đóng vai trò quan trọng đối với
sự phát triển thành công của chúng tôi. Với giải pháp này,
chúng tôi có thể kinh doanh hiệu quả với các doanh
nghiệp khác, bằng việc cung cấp nguồn lực và mức dịch
vụ phù hợp mà đối tác mong đợi từ những doanh nghiệp
lớn hơn nhiều so với chúng tôi. Chúng tôi đã tăng gấp bốn
lần hiệu quả kinh doanh mà không cần bổ sung nhân sự
cho bộ phận tài chính và CNTT”
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