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Váení ètenáøi,
dovolte mi, abych Vás pøivítal u druhého
èísla naeho èasopisu Navision World.
Od minulého èísla se stala øada
událostí, se kterými Vás chceme v tomto
èísle seznámit.
V první øadì chci zhodnotit INVEX, který
navtívil Lars Plesner Hamann - vicepresident Navision Software. V oficiální
èásti svého programu se setkal s øadou
významných osobností: generálním
øeditelem spoleènosti Microsoft - panem
Mühlfeitem, generálním øeditelem BVV
panem krlou i øadou dalích. Rovnì
se úspìnì zúèastnil golfového turnaje
INVEX Golf Cup. Souèástí INVEXu byla
i velká Navision Party s podtitulem
Pøijïte se podívat na hvìzdy, která se
odehrála na hvìzdárnì Mikuláe
Kopernika v Brnì. Této velkolepé akce
se zúèastnilo pøes 100 významným stávajících i potenciálních zákazníkù
Navision Software i øada naich partnerù. Vzhledem ke kontaktùm, které
nám INVEX pomohl navázat, i k monosti budování jména naí spoleènosti
hodnotíme tento veletrh velice pozitivnì.
Navision Software rovnì zahájil aktivní
kampaò na Slovensku akcí Partnerstvo
pre budúcnos, které se zúèastnilo více
ne 150 úèastníkù. Na tuto akci naváe
v blízké dobì série roadshow, které
pøedstaví øeení Navision Software
potenciálním zákazníkùm i partnerùm
na celém Slovensku. Ji dnes mùeme
konstatovat úspìnost tìchto aktivit,
podepsali jsme nové smlouvy o spolupráci a získali tak tøi nové partnery pro
implementaci naich øeení. Nae aktivity
na Slovensku se budou i nadále roziøovat.
Proili jsme zaèátek roku 2000 a musím
konstatovat, e ani jedna z naich více

ne 350 instalací nemìla z pøechodem
na rok 2000 potíe, dokonce ani jeden
z témìø 39.000 zákazníkù po celém
svìtì podobné potíe nezaznamenal.
Rok 1999 byl pro nás celkovì velmi
úspìný. Za toto období dosáhl
Navision Software Èeská republika
témìø 120% nárùst obratu. Prodali jsme
více ne 70 nových licencí, jejich hodnota v koncových cenách dosáhla 110
mil. Kè a troufám si tvrdit, e tato èísla
nemají na èeském støedním trhu komplexních podnikových øeení obdoby.
I nae mateøská spoleènost v Dánsku
vykazuje podobné výsledky. Nedávno
zveøejnìné výsledky za první polovinu
fiskálního roku vykazují rùst 72 % a poèet
zákazníkù se zvýil o témìø 5.000.
Významným úspìchem celého týmu
Navision Software je rovnì certifikace
Navision Financials pro Windows 2000.
Nae aplikace se tak stala jednou z prvních aplikací na svìtì certifikovaných
pro novou platformu spoleènosti Microsoft.
Závìrem Vám chci podìkovat za pøízeò,
kterou nám projevujete a pøeji Vám ve
nejlepí jak v osobním tak v pracovním
ivotì. Tìím se s Vámi na setkání pøi
nìkterém z dalích èísel naeho èasopisu.
Jiøí Malík
Marketingový
a obchodní øeditel

Navision Software
na veletrhu INVEX
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Úterní den zahájil Lars Hamann pracovní
snídaní s øeditel spoleènosti Microsoft
ÈR panem Janem Mühlfeitem, které se
také zúèastnil Jaroslav Bengl, ADCU manager Microsoft ÈR a Petr Hájek, výkonný
øeditel spoleènosti Navision Software
Èeská republika. Dopoledne pak probìhla v kongresovém centru tisková konference, kde Lars Hamann seznámil novináøe s právì zveøejnìnými finanèními
výsledky spoleènosti Navision Software.
Ihned po skonèení tiskové konference
byl Lars Hamann pøijat generálním
øeditelem BVV panem krlou a poté se
setkal s námìstkem primátora mìsta
Brna panem imonovským. Veèer se Lars
Hamann zúèastnil Navision INVEX party.
Støedeèní dopoledne vìnoval Lars Hamann
prohlídce veletrhu INVEX a návtìvì nìkterých významných partnerù spoleènosti
Navision Software. Setkal se napøíklad
s generálním øeditelem spoleènosti

Navision Software Èeská republika se ji

hodinách pøijal Lars Hamann pozvání na

AutoCont panem Martinem Grigarem.

tradiènì zúèastnil veletrhu INVEX, aby

gala veèer BVV u pøíleitosti zahájení

V odpoledních hodinách po prohlídce

pøedstavil svým stávajícím i budoucím

INVEXu kde se setkal s mnoha zástupci

nìkterých historických pamìtihodností

zákazníkùm a partnerùm novinky ze

z oboru IT v Èeské republice.

odletìl zpìt do Dánska.

svìta komplexních podnikových øeení.
V letoním roce mohli návtìvníci
veletrhu INVEX najít Navision Software
v pavilonu G2, na stánku 8 na celkové
ploe témìø 150 m2.
Veletrh INVEX navtívil vicepresident a
finanèní øeditel spoleènosti Navision
Software a/s Lars Plesner Hamann. Ji
v nedìli 3. øíjna se zúèastnil golfového
turnaje INVEX Golf Cup.
V pondìlí dopoledne se setkal s Tanyou
Znamenskayou, Business Development
Managerem spoleènosti Microsoft pro
støední a východní Evropu. Pøedmìtem
diskuse byly monosti dalího vývoje
spolupráce mezi spoleènostmi Navision
Software a Microsoft. Ve veèerních

Petr Hájek a Lars Hamann pøi setkání s generálním øeditelem BVV panem krlou
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Navision Software pøedstavil na INVEXu

velmi dobrou alternativu pro støednì

své øeení pro výrobu Navision Výroba,

velké a velké organizace, které preferují

které je souèástí aplikace Navision

MS SQL databázi jako souèást své pod-

Financials. Navision Výroba je plnì kálo-

nikové informaèní strategie.

vatelné a flexibilní øeení s celosvìtovým

Produkt Navision Financials na platfor-

zázemím a vzhledem k integrovanému

mì MS SQL Serveru si zachovává vechny

vývojovému prostøedí pokrývá potøeby

charakteristické vlastnosti øeeních

vìtiny výrobních spoleèností z nej-

Navision Software jako je flexibilita,

rùznìjích odvìtví prùmyslu. Navision

pøizpùsobivost a rychlost implementace.

Výroba splòuje poadavky dnení doby

Øeení Navision Financials na Microsoft

na rychlou implementaci, adaptabilitu a

SQL Serveru 7.0 nabídne rozíøené

rychlý pøístup informacím.

monosti pro plné vyuití vech výhod

Navision Výroba je vyvinut stejnou

platformy BackOffice. Toto øeení je

metodikou jako produkty Microsoft a je

v souèasné dobì implementováno ji

urèen pro spolupráci s tìmito produkty a

u nìkolika beta zákazníkù.

obdrel jako jedno z prvních ERP na svìtì

Dalí øeení z oblasti elektronického

loga Designed for Microsoft Windows NT

obchodu, document managementu,

a Windows 98, Microsoft Office 97

leasingových aplikací a dalích pøedstaví

Compatible Logo a Designed for

est Navision Solution Center, které se

Microsoft BackOffice. Navision Výroba

úèastní INVEXu na stánku Navision

umí vyuívat technologie COM jako je

Software. Byly to spoleènosti AGC,

napøíklad ODBC nebo Automation

AutoCont, BIT-SOFT, AXIOM SW, LEVI

Controller.

Systems a Navisys.

Navision Software na INVEXu uvedl také

Celkovì hodnotí Navision Software úèast

Navision Financials na Microsoft SQL

na veletrhu INVEX velmi pozitivnì, pøede-

Serveru 7.0. Toto øeení bylo v Èeské

vím pak celkovou organizaci, vstøícný

republice pøedstaveno 14. dubna 1999

pøístup BVV pøi organizaci návtìvy Larse

pøi akci Sen se stal skuteèností v Seno-

Hamanna i mnoství a kvalitu novì

hrabech. Navision Software tak nabízí

navázaných obchodních kontaktù.

Na BVV Invex Party pøi setkání s Petrem Hujòákem z Ernst & Young

ELIT jede díky
øeení Navision
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a komfort obsluhy a to do té míry, aby se
systém nauèili rychle pouívat vichni od
nejvyího managementu pøes personál
na poboèkách èi ve skladu.
Ve výbìrovém øízení byl z nìkolika informaèních systémù vybrán NAVISION

tém. Ten neumoòoval rychlé provádìní

spoleènosti Navision Software a to pøede-

zmìn v systému podle potøeb firmy, co

vím kvùli své flexibilitì, komplexnosti a

systému a závìrù analýz trhu je zá-

omezovalo celou spoleènost v jejím rùstu.

komfortu ovládání. Významnou výhodou

kladem neustálé optimalizace sorti-

Nebyla také optimalizována struktura

øeení NAVISION byl také vynikající

zboí na skladì, co zvyovalo skladové

pomìr cena/funkènost. Kromì toho

zásoby a tím i náklady, v pøedchozím sys-

samozøejmì systém nejlépe splòoval

tému chybìl základ pro strukturovaný

vech pìt výe uvedených kritérií.

controlling a rozpoètování, take byl velký

Systém NAVISION byl velmi rychle imple-

Spoleènost ELIT zaloil v Èeské republice

problém dohledat napøíklad co, komu,

mentován. Poèáteèní analýza poadavkù

v roce 1991 Daniel Epp jako malou firmu

kým a za jakých podmínek bylo prodáno.

skupiny firem ELIT trvala 5 mìsícù, vlastní

zabývající se dovozem a prodejem náhrad-

To vechno dohromady výrazným zpù-

implementace pøeváné funkènosti sys-

ních dílù. S tím, jak spoleènost Elit rostla a

sobem ovlivòovalo management firmy.

tému pak pouhé 2 mìsíce, take ELIT

sílila, vznikl poadavek expanze do dalích

Nebyla k dispozici kompletní analýza

mohl ji za nìkolik mìsícù od rozhodnutí

zemí východní Evropy a logicky té vstupu

struktury prodejù, udìlovaných slev a

zaèít vyuívat výhod komplexního pod-

strategického partnera. Tím se stala v roce

dalí informace, take byly velmi ztíené

nikového øeení od Navision Software.

1995 spoleènost RHIAG, se sídlem ve vý-

podmínky pro plánování prodeje, co

"Skupina firem ELIT má díky øeení

carsku. Tímto krokem se firma ELIT stala

zhorovalo prodejní výsledky. Finanèní

Navision vedoucí postavení na trhu

souèástí mezinárodní spoleènosti s obra-

øeditel nemìl k dispozici finanèní doko-

náhradních dílù na trzích Èeské repub-

tem pøes 600 milionù marek.

nalé propojení systému s úèetnictvím,

liky, Slovenska a Ukrajiny. Bez tohoto

V souèasné dobì má skupina ELIT pøes 260

a tak efektivní øízení spoleènosti bylo

øeení by nebyl moný rùst obratu ani

zamìstnancù v 11 poboèkách po celé Èeské

znaènì ztíené.

zvyování trního podílu spoleènosti. Jako

republice a v dalích 14. zastoupeních na

Za tìchto okolností vypsala spoleènost

obchodní øeditel mám v kadém okamiku

Slovensku, Ukrajinì a v Rumunsku. V Praze

ELIT výbìrové øízení na informaèní systém.

absolutnì detailní pøehled o vech prode-

je centrála skupiny ELIT a centrální sklad, kde

Existovalo pìt hlavních kritérií, podle

jích, které se v naí firmì uskuteènily."

se schází zboí od 45 dodavatelù z celého

kterých byl informaèní systém vybírán.

svìta. Mezi hlavní dodavatele patøí napøí-

K obecným poadavkùm patøila rychlost

"Vyuívání ojedinìlého informaèního

mentu a zlepování slueb"
Marketingové materiály spoleènosti Elit

klad firma SACHS, dodavatel spojek a tlumièù pérování, dále pak napøíklad TEXTAR,
NGK, CONTITECH, UFI, ROSI a øada dalích.
Elit se zabývá prodejem náhradních dílù,
které podléhají rychlému opotøebení a je
tedy tøeba, aby se k zákazníkùm dostaly
co nejrychleji. V systému se nachází více
ne 120 tisíc poloek v celkovém poètu
pøes 1.2 milionu kusù, které jsou
prodávány 8.000 zákazníkù.
Potøebu výmìny informaèního systému
vyvolal v roce 1996 dynamický rùst firmy,
kterému nestaèil stávající informaèní sys-

Jiøí Palát
Obchodní øeditel skupiny ELIT

1. Systém musí poskytovat okamité a detailní informace o tom co, kdy, kde, komu
v jakém mnoství a za jakých podmínek bylo prodáno. Tyto informace musí být
k okamitì k dispozici a to ze vech 25 poboèek a 4 zemí, ve kterých skupina firem
ELIT pùsobí
2. Optimalizace struktury zboí jak na centrálním skladu v Praze, tak na vech
poboèkových skladech. A to i tehdy, pokud bude poèet skladových poloek pøekraèovat statisíce.
3. Komplexnost systému - tzn. e záznam provedený v jedné èásti systému se okamitì
projeví ve vech dalích odpovídajících oblastech aplikace. Systém bude umoòovat
hláení, controlling, rozpoètování a bude podporovat systém vnitøního reportingu.
Vechny tyto informace musí poskytovat on-line.
4. Dùleitým kritériem byla také kompatibilita s produkty Microsoft a otevøenost systému. Pro dalí analýzy musí systém podporovat export informací do dalích aplikací.
5. V neposlední øadì musel systém podporovat tvorbu dalích aplikací podle poadavkù
spoleènosti a pøizpùsobit se vem jejím potøebám. Pøidání nebo zmìna jedné èásti
aplikace nesmí negativnì ovlivnit dalí její èásti.
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Na návtìvì
u spoleènosti

WEBCOM a.s.
Èeská firma WEBCOM a.s se bìhem

elektronických obchodù. Díky vlastní

prvních dvou let svého pùsobení stala

technologii WebNext Application Serveru

významným dodavatelem internetových

jsme pøipraveni uspokojit i ty nejná-

modulù pro podnikový informaèní sys-

roènìjí poadavky naich zákazníkù a

Michal Vallo: V roce 1999 se oddìlení

tém Navision Financials. Díky zahranièním

vytváøet specializovaná øeení "na míru".

zahranièního obchodu zamìøilo na vybu-

obchodním aktivitám se WEBCOM zaèíná

Významným okamikem v historii firmy

dování partnerské sítì pro prodej a

stávat pojmem v oblasti internetových

bylo uzavøení partnerství s firmou

implementaci internetového systému pro

systémù také v celosvìtovém mìøítku.

Navision Software. Po splnìní nároèných

Navision Financials. Pøi této èinnosti jsem

V ostravském sídle WEBCOMu jsme se

kritérií jsme se stali Navision Solution

osobnì navtívil snad vechny státy

na pøíèiny úspìchu ptali obchodního

Centrem a zamìøili jsme se na on-line

Evropské unie a vechny zemì, které

øeditele Roberta Paskovského a øeditele

pøístup pøes Internet do informaèního

o vstup do unie ádají. Podaøilo se nám

zahranièního obchodu Michala Valla.

systému Navision Financials. Díky pod-

vytvoøit partnerské vztahy v Anglii,

poøe Navision Software jsme v roce 1999

Austrálii, Nìmecku, Rakousku, Polsku,

nasadili více ne 30 on-line internetových

Slovinsku, védsku, Dánsku, Spojených

systémù pro Navision Financials, vìtinu

státech, Portugalsku a Chorvatsku. Pro

z nich na zahranièních trzích.

partnery pøipravujeme pravidelnì kolení

Mohli byste pøedstavit firmu WEBCOM?
Robert Paskovský: WEBCOM a.s je ryze

naí technologie v Èeské republice a

èeskou akciovou spoleèností zabývající
se dodávkami internetových databá-

A na nìkolik výjimek není obvyklé,

v nìkterých pøípadech jsme tato kolení

zových systémù. Koncem roku 1998 vedla

aby èeská softwarová firma uspìla na

provádìli pøímo u zákazníka nebo part-

zakladatele WEBCOMu k zaloení firmy

nároèných zahranièních trzích. Mùete

nera (Austrálie, Mexiko, USA). Velký

zkuenost s informaèními technologiemi

naim ètenáøùm odhalit pøíèinu tohoto

dùraz klademe na rychlou technickou

a spoleèná vize vyuití nových moností,

úspìchu?

podporu a maximální kvalitu dodávaných
internetových systémù. Díky tomu se

které pøináí sí Internet. Zamìøili jsme se
na dodávky rozsáhlých internetových

Robert Paskovský: Navision Software je

nám podaøilo hned v prvním roce dosáh-

informaèních systémù pro státní a finan-

bezesporu jedním z pøedních celosvì-

nout více ne 20% obratu v zahranièí.

èní sféru a na dodávky on-line èi off-line

tových hráèù v oblasti podnikových informaèních systémù a informaèní systém

Jakými instalacemi byste se rádi

Navision Financials je vlastnì nabízen

pochlubili?

pouze na jednom trhu - globálním
celosvìtovém trhu. Zákazníka na tomto

Michal Vallo: Velmi nároènou instalaci

globálním trhu daleko více ne pùvod

internetového systému pro Navision

systému zajímá kvalita, technická pod-

Financials jsme provádìli pro mexickou

pora a samozøejmì cena internetového

telekomunikaèní spoleènost GS Comuni-

systému.

caciones. Nai pracovníci se úèastnili
napojení

7
Tiskové zprávy
21 poboèek rozmístìných po celém území

nástroj pro správu dokumentù pøímo

Mexika do centrálního informaèního sys-

v

tému Navision Financials 1.20 pøes

Financials a rozhodnì nebude posledním

Internet pomocí systému WebNext.

add-on modulem, který nae spoleènost

Nasazená aplikace je zajímavá svou

nabídne zákazníkùm v èeské a sloven-

rozsáhlostí (120 vzdálených souèasnì

ské republice. V souèasné dobì ji máme

pracujících uivatelù) a také svým

vytipováno nìkolik dalích vhodných

vyuitím. Nejedná se toti o internetový

modulù k lokalizaci, více vak ale

obchod, ale o aplikaci pro vzdálený on-

neprozradím.

informaèním

systému

Navision

line pøístup do systému Navision
Financials pomocí bìného internetového

Mùete alespoò ètenáøùm prozradit,

prohlíeèe.

jaké novinky pøipravujete v oblasti
dodávek internetových systémù pro

Robert Paskovský: Urèitì by bylo chy-

Navision Financials?

bou nezmínit naeho prvního zákazníka
- firmu LEVI International a.s., která inter-

Michal Vallo: Nejvýznamnìjí novinkou

netový obchod, on-line napojený do sys-

roku 2000 bude uvedení nového pro-

tému Navision Financials, pouívá ji

duktu WebNext 2000 iOffice, který bude

témìø dva roky. Díky propracované logis-

umoòovat vzdálený pøístup uivatelù

tice skladu a funkcím internetovému sys-

z poboèek a obchodních cestujících do

tému mùete v LEVI pomocí bìného

informaèního systému Navision Finan-

internetového prohlíeèe objednat zboí,

cials pomocí internetového prohlíeèe.

sledovat vystavení faktury, dodacího listu

Mùete se také tìit na nové standardní

a dohledat dodávku zboí u zvolené

moduly naich internetových obchodù,

pøepravní sluby. Pro firmu LEVI

které jsou ji dnes souèástí verze systé-

International a.s. jsme také vytvoøili

mu prodávané na trhu v USA. Brzy bude

speciální internetový servisní modul a

uveden

marketingový modul.

bezpeèných plateb na Internetu a modul

na

evropský

trh

modul

diskusních skupin a novinek.
Vím, e vae aktivity s produkty

Robert Paskovský: Pro rok 2000 plánu-

Navision Software nejsou pouze

jeme velmi výrazné posílení naich vývo-

exportní, ale podílíte se také na

jových a implementaèních kapacit, aby-

uvádìní zahranièních modulù pro

chom byli schopni dret krok s neustále

Navision Financials na èeský a sloven-

se rozvíjejícími technologiemi. Nové verze

ský trh....

systému Navision Financials s databází
Microsoft SQL Server 7.0 a stále

Robert Paskovský: Máte jistì na mysli

masivnìjí celosvìtový zájem o komerèní

program Matriks Doc, jeden z prvních

vyuívání Internetu pøed nás kladou

add-on modulù pro Navision Financials.

zvýené nároky na kvalitní tým disponu-

Spoleènost WEBCOM a.s. provádìla jeho

jící potøebnými technickými a jazykovými

lokalizaci a zajiuje obchodní a tech-

znalostmi.

nickou podporu. Matriks Doc, produkt

Dìkuji za rozhovor

dánské firmy Matriks A/S, je vynikající

Marcela ustlíková

Ve FotoStar Südcolor pouívají
Navision Financials
Nejvìtí souèasný velkozpracovatel
amatérských a profesionálních fotoprací
v Èechách, spoleènost FotoStar Südcolor,
s. r. o., se rozhodla pøejít na nový informaèní systém.
Celá implementace probíhá na základì
rozsáhlého projektu smìøujícího v budoucnu.
k zaèlenìní vech oblastí evidence a
øízení podnikových procesù do integrovaného øeení Navision Financials.
K tomuto rozhodnutí byla firma vedena
pøedevím rostoucími poadavky v oblasti vytváøení obchodních podmínek pro
své zákazníky a kooperující subjekty.
Nemalou roli pøi rozhodování sehrály
i rostoucí poadavky na vèasnost a
úplnost poskytovaných informací pro
øízení dynamicky se rozvíjející firmy.
Implementace mezinárodního software
se silnou podporou èeského zastoupení
poskytuje rovnì vysokou míru ochrany
investic.
V souèasné dobì probíhá závìreèná fáze
prvních etap implementace systému firmou Mius, a.s.

Výsledky Navision Software
za první polovinu fiskálního
roku 1999/2000
 Obrat vzrostl ve srovnání s loòským
rokem z 273.6 na 471.2 milionù DKK, co
pøedstavuje rùst o 72% a èistý zisk se
zvýil z 50.4 o 72% na 86.5 milionù DKK.
 Poèet Navision Solution Center (VAR)
Vzrostl z 815 na 930.
 Poèet zákazníkù vzrostl na témìø 39,000.
 Ve Spojených státech Navision Software
vstoupil do smluvního vztahu se spoleèností Computer Corporation a zahájil
tak program ASP (Application Service
Provider).
 Navision Software vydal celosvìtovou
verzi Navision Financials 2.5 obsahující Microsoft SQL Server 7.0 Option a
Navision Web Shop, nástroj pro elektronický obchod nabízející funkènost
business-to-consumer (B2C).
 Navision Software oèekává rùst treb za
fiskální rok 1999/2000 o pøiblinì 55%
a bìný zisk po zdanìní v rozmezí 13%
- 15% z celkových treb.

NAVISION SOFTWARE
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Rázný øez s pomocí

Navision Financials
poadavkùm spoleènosti na dostateènì
flexibilní dodávání informací. Vzhledem

Navision Financials tak obsluhují infor-

k organizaènímu uspoøádání i dis-

maèní toky a toky zboí mezi centrálou a

tribuènímu modelu byli tímto nedostat-

vemi jejími prodejními poboèkami. V sys-

kem negativnì dotèeni vichni zamìst-

tému je øeen tok dokumentù prostøed-

nanci na vedoucích pozicích. Nejvíce byli

nictvím EDI, take vekerý tok faktur,

tímto stavem ovlivnìni obchodníci, kteøí

objednávek nebo dodacích listù je pouze

nemìli dostateèný pøehled o sjednaných

elektronický. Vekerá data jsou tak zpra-

i budoucích obchodech. Dále byl tento

covávána a zúètovávána zcela automa-

stav obtíný pro finance, sklad i logistiku.

ticky na základì elektronických doku-

Pouitý distribuèní model mìl mnohem

mentù. Zvlátností je napøíklad øeení

Andreas STIHL je 100% dceøinná firma

vyí nároky, ne mohl stávající systém

umístìní zboí ve skladu, kde kadé zboí

nìmeckého koncernu STIHL, co je rodin-

nabídnout.

má urèenou adresu ve skladu, take na

ný koncern a v Èeské republice plní funkci

Pøi zahájení výbìrového øízení v roce 1993

nákupní objednávce je kromì èísla zboí

distributora výrobkù této nìmecké firmy.

bylo nezbytné najít informaèní systém,

udána i adresa místa ve skladu, na kterou

Produkty jsou prodávány pøes sí autori-

který by tyto limity odboural a který by

má být uloeno. Pøi dodávce je pak zboí

zovaných partnerù. Obrat této firmy se

umonil dostat ze systému v reálném èase

podle informací ze systému na tuto

pohybuje øádovì ve stovkách milionù

maximum informací. V tomto výbìrovém

adresu umístìno. Navision Financials

korun. Distribuèní centrum, ve kterém je

øízení nejlépe obstál informaèní systém

rovnì zabezpeèují pravidelný automa-

soustøeïováno

Nìmecka,

spoleènosti Navision Software, který

tický reporting pro centrálu.

Rakouska ale tøeba i ze Spojených státù,

nejlépe splòoval poadavky spoleènosti

"Navision Financials nám umonily výz-

je umístìno v Brnì. Odtud je distri-

STIHL. Logika tohoto systému umonila

namným zpùsobem zefektivnit chod naí

buováno pøímo do sítì autorizovaných

vyøeit velkou vìtinu potíí, které brzdily

firmy. Automatizace a pøesnost vech pro-

partnerù bez jakéhokoliv mezistupnì.

dalí rozvoj spoleènosti. Byly provedeny

cesù zabezpeèených Navision Financials

Poboèka rakouské firmy v Èeské republice

zákaznické úpravy, které øeily specifika

etøí naí spoleènosti èas a pøedevím

byla zaloena v roce 1991, jako plnohod-

distribuèního modelu vèetnì napøíklad

náklady. Máme absolutnì dokonalou evi-

notný èeský subjekt vznikl v roce 1993.

vazby na mateøskou spoleènost. Shodou

denci skladu, prodeje i naich zákazníkù,

V tomto roce zároveò probìhla imple-

okolností po dokonèení této implemen-

mám pøesný pøehled o tom, co se ve

mentace systému Navision.

tace

spoleènosti dìje od styku se zákazníkem

Firma pøi zaloení v roce 1991 dostala do

v Nìmecku hledat informaèní systém pro

vínku nìmecký informaèní systém, který

sebe a své spoleènosti. Vzhledem k velmi

Ing. Tomá Karlík

bohuel ve velké vìtinì aspektù nes-

dobrým zkuenostem s implementací

øeditel Andreas STIHL, spol. s.r.o.

plòoval poadavky takové firmy, jakou

i provozem informaèního systému od

Èeská republika

byl a je STIHL. STIHL je od svého zaloení

Navision Software se vedení spoleènosti

velmi dynamickou a rychle rostoucí

rozhodlo

spoleèností a pùvodní systém tuto

Financials do vech svých dceøinných

dynamiku ádným zpùsobem nepod-

spoleèností v nìkolika evropských

Poèet klientù: 10

poroval. Byl velice rigidní a neodpovídal

státech.

Implementátor: BIT-SOFT, s.r.o.

Ing. Tomá Karlík
øeditel

zboí

z

zaèala

mateøská

implementovat

spoleènost

Navision

a po úèetnictví."

Operaèní systém: Windows NT
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Partnerstvo

Microsoft. "Efektivní práce s informacemi

pre budúcnos

zhodnocuje lidskou práci, zkuenosti a
v koneèném dùsledku pøináí pøesný a
rychlý výsledek." Komplexní podniková
øeení Navision Financials na bázi
Microsoft SQL Server navazují na tuto

Navision Software povauje slovenský

spoleènosti v dynamickém prostøedí,

vizi a zároveò respektují poadavky

trh za velmi zajímavý a proto se rozhodl

které ovlivòuje výbìr informaèního sys-

zákazníkù - rychlý pøístup k datùm,

koncem roku 1999 zahájit aktivity, které

tému je rychlost - implementace, pøizpù-

pøizpùsobivost, kálovatelnost a rychlou

povedou ke zvýení známosti jeho pro-

sobení systému i pøístupu k datùm.",

implementaci.

duktù v této zemi.

vysvìtluje Jiøí Malík. "Naím posláním je

Petr Karásek, product manager Navision

První akcí, kterou v tomto smìru Navision

vytváøet a uvádìt na trh øeení, která

Software pøedvedl v praxi øeení Navision

Software uspoøádal byla konference

budou rychle reagovat na vechny zmìny

Financials na Microsoft SQL Serveru 7.0

Partnerstvo pre budúcnos, které se

podle potøeb støednì velkých a velkých

a øeení pro e-business Navision Web

zúèastnily kromì Navision Software a

spoleèností."

Shop. Na tuto èást navázal marketingový

jeho partnerù také spoleènosti Microsoft

øeditel spoleènosti Speedware Rostislav

a Speedware.

Hlosta se svou pøednákou na téma

Akce se konala 18. listopadu 1999 v kon-

finanèního øízení, které je realizováno

ferenèním sále hotelu Tatra v Bratislavì

propojením Navision Financials a Speed-

a zúèastnilo se jí pøes 150 úèastníkù.

ware Financials. Toto øeení významným

Vechny úèastníky konference pøivítal

zpùsobem zpøehledòuje finanèní øízení a

Petr Hájek, výkonný øeditel Navision

controlling ve støednì velkých a velkých

Software.

organizacích. Spoleènosti Navision

Po nìm Jiøí Malík, obchodní a mar-

Software, Microsoft a Speedware nabízí

ketingový øeditel pøedstavil výhody, které

i øeení pro jednotlivé odvìtví prùmyslu,

pøináí øeení Navision Financials svým

jako je napøíklad výroba nebo obchodní

uivatelùm. "Specifickým problémem

sítì. Zvlátní kapitolou jsou internetové
technologie a jejich vyuití v elektronickém obchodu. Digitální technologie zde
zaèínají transformovat obchodní modely

Ing. Jiøí Malík

Ing. Petr Hájek

i procesy zpùsoby, které tradièní papírová

V dalím programu Jaroslav Bengl, ADCU

komunikace neumoòovala.

manager spoleènosti Microsoft seznámil

V posledním bodu programu pøedstavil

vechny pøítomné s mylenkou digitál-

Duan

ního nervového systému a také s výho-

Istroconstruct øeení Navision Výroba

dami, které plynou zákazníkùm ze

urèené støednì velkým a velkým

spolupráce

a

spoleènostem. Celá konference byla

Microsoftu. Technologií budoucnosti se

zakonèena slavnostním rautem v pros-

stává u dnes Digitální nervový systém,

torách hotelu. Navision Software rovnì

který

zámìry

uspoøádal tiskovou konferenci, které se

spoleènost Microsoft. "Informace dnes

zúèastnilo témìø 20 novináøù z odbor-

pøedstavuje nejvìtí hodnotu", vysvìtlu-

ných periodik i zástupcù denního tisku.

Navision

reprezentuje

Software

svými

je Jaroslav Bengl, zástupce spoleènosti

Kukuèa

ze

spoleènosti

NAVISION SOFTWARE
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S pøáteli se vìci øeí lépe a hodnotnìji
Rozhovor s Tanyou Znamenskayou, Business
Development Manager Central & Eastern Europe

Existují nìjaká specifická hlediska
spolupráce

mezi

Microsoftem

a

Navision Software v Èeské republice?
Tato

spolupráce

je

prostì

jedna

Mùete vysvìtlit model spolupráce

a Navision se setkali v Kodani, aby si ujas-

z nejlepích. Øekla bych, e Navision a

mezi Microsoftem a Navision Software,

nili a vymezili vzájemné plány do budouc-

Microsoft v Èeské republice jsou vdy

a to jak na úrovni ústøedí, tak i na

na. Díky Dorthe Gross - vedoucí aliance

v èele vìtiny iniciativ, které byly ústøedím v

úrovni místních poboèek?

Navision/Microsoft - bylo toto setkání per-

Evropì zahájeny. Tak napøíklad kdy jsme na

Mìla bych nìco øíct o vnitøním uspoøádání

fektnì zorganizováno; rozpracovali jsme

centrální úrovni právì probírali, jak provádìt

Microsoftu. Je zde speciální divize, kterou

tøi velmi jednoduché vzájemnì na sebe

kolící programy pro nae spoleèné part-

nazýváme Business Solution Group - BSG

navazující smìrné plány: stanovení oblastí,

nery v dceøinných spoleènostech, v Èeské

(volnì: obchodní úsek - pozn. pøekl.), zabý-

ve kterých mùeme spolupracovat; doho-

republice to ji místní poboèky Navision a

vající se spoluprací s International Software

da o postupném plánu výzkumu a vývoje

Microsoftu provádìly. Do jisté míry pøed-

Vendors - ISV (mezinárodní dodavatelé

od té fáze, kdy se obì spoleènosti ujistí o

stavují vztahy mezi Navision a Microsoftem

softwaru). Cílem BSG je pomáhat naim

tom, e jejich partner má dostatek znalostí

v Èesku pøíklad pro ostatní zemì.

partnerùm s integrací technologie MS do

pro podporu naí technologie, a - koneènì

Zeptáte-li se mne "co je na této spolupráci tak

jejich aplikací - zejména SQL7.0 DB a sys-

- marketingové aktivity za úèelem podpory

neobyèejné?", pak pravdìpodobnì øeknu:

tému Exchange Messaging. BSG napomáhá

spoleèného podnikání.

"je velice lidská". Vzájemný podnikatelský

tìmto partnerùm pøi jejich zapojování do

V èem spatøujete hodnotu této spolu-

vztah mezi Navision a Microsoftem v Èesku

poadovaných kolicích programù, rozvíjí

práce pro Microsoft?

je jedineèný. Je to pøekvapující, ale já bych

a zdokonaluje plány na spoleèné podnikání

Jak jste ji moná slyeli, Microsoft podnikl

tento vztah nazvala "velmi neobchodním".

a spoleèný marketing; poskytujeme rovnì

loòského roku jednu ze svých nejvìtích

Nikoliv vak v tom smyslu, e by týmy

jistý stupeò technické podpory vysíláním

strategických iniciativ: podpora linie obchod-

Navision a Microsoftu odpoèívaly na

jednoho z naich aplikaèních technikù na

ních prodejù. Krátce øeèeno to znamená

vavøínech. Na druhé stranì mìli tito lidé od

partnerské pracovitì. Divize BSG pracuje

prodej aplikací s technologií MS. Microsoft

samého poèátku velmi hluboké znalosti o

na místní úrovni, ve východoevropském

nevytváøí aplikace pro koncové uivatele. Je

potøebách trhu. Bylo to právì toto pøizpùso-

regionu, v regionu EMEA (Evropa a Støední

samozøejmé, e ve velké firmì nebude nikdo

bitelné, spolehlivé a dostupné øeení, které

Východ) a na celosvìtové úrovni.

pomýlet na nákup pouhé databáze. Na

mohlo splnit poadavky jak støedních, tak i

Microsoft má seznam partnerù, se kterými

druhé stranì aplikace pro vedení podnikání

velkých firem. Kromì toho mìly tyto pracov-

udruje strategické vztahy na celosvìtové

firmy je bez DB k nièemu. Tudí aplikace pro

ní týmy skuteènì potìení z toho, co dìlaly;

úrovni. Rozumí se samo sebou, e Navision

podnikové øeení a infrastruktura jsou vzá-

podnikání brali tito lidé více jako zábavu ne

je pro Microsoft klíèovým partnerem. Vloni

jemnì propojeny. Navision má v této oblasti

jako nudnou a únavnou pracovní rutinu.

v dubnu byla podepsána dohoda mezi

podnikových øeení dlouholeté zkuenosti.

Kdybyste mohli vidìt Petra Hájka - generál-

Navision a MS ohlednì zapracování

Firma je dokonale obeznámena s charak-

ního øeditele Navision Software Èeská repub-

Navision Financials na platformu SQL7.0.

terem a povahou podnikání. Naproti tomu

lika - nebo Jiøího Malíka - øeditele marketingu

Bezodkladnì poté byli jmenováni vhodní

Microsoft má hluboké znalosti o prostøedí

a prodeje této spoleènosti - v rozhovoru

lidé v jednotlivých státech, ve výcho-

informaèních technologií a s poadavky na

s Jaroslavem Benglem, øeditelem Microsoft

doevropském ústøedí a v Evropì s cílem

infrastrukturu informaèních technologií je

BSG v Èeské republice, pak byste si

podporovat aktivity Navision s MS.

pøirozenì rovnì dùkladnì obeznámen.

pravdìpodobnì pomysleli, e se tito lidé znají

Navision má rovnì odpovídající osoby,

Microsoft dále poskytuje iroce dostupné a

ji dlouhé roky a e právì probírají poslední

které zodpovídají za spolupráci s MS. Tento

spolehlivé

utkání ve fotbale. Ve skuteènosti vak mohli

pracovní tým nazýváme MS/Navision

spolupracují s Navision Financials. Tudí tato

probírat velice váné záleitosti.

Champions (ampióni MS/Navision). Brzy

kombinace pøedstavuje dokonalý svazek

Pøed nìkolika roky jsem pracovala pro

poté, co byla tato dohoda podepsána, MS

pro obì spoleènosti.

Digital a vzpomínám si, co øíkal Enrico

databáze,

které

hladce
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Pissatori - tehdejí viceprezident Digital.

V èem spatøujete nejvìtí význam part-

dodavatelù a externích agentur. Hranice

Øekl: "s pøáteli se vìci øeí lépe a hod-

nerství Microsoftu a Navision Sotware

mezi vlastním podnikáním firmy a externími

notnìji". Digitalu to nepomohlo, nicménì

pro nae spoleèné partnery a zákazníky?

zdroji je velmi neurèitá. Z tohoto dùvodu je

já této zásadì stále vìøím.

Dobré produkty a spolehlivá øeení. Ale

naprosto nezbytné, aby informace, pøicháze-

Mám zato, e nadený a novátorský pøíst-

nejen toto. Porozhlédnete-li se po mod-

jící od partnerù, a informace, urèené pro nì,

up, znásobený vzájemným pochopením a

erním podnikání, mùete spaøit nìkolik

byly zpracovávány vèas. Koneènì je zde

vzájemnými ohledy, pøinesl Microsoftu a

hlavních stavebních blokù. Jedním z tìchto

øeení firmy Navision Software pro pod-

Navision Software velký úspìch.

ucelených souèástí je to, jak lidé sdílí navzá-

nikání specifických zákazníkù.

Právì se uvádí na trh Windows 2000.

jem mezi sebou informace. V kadé orga-

Poskládáte-li vechny tyto stavební bloky

Navision Financials je vùbec jedním

nizaci je kadá osoba unikátním systémem

dohromady, získáte celkovì nové infor-

z prvních produktù, které byly pro

s mnostvím údajù a informací, uloených

maèní prostøedí. My v Microsoftu tomu

Windows 2000 certifikovány. Domníváte

v jeho/její hlavì. MS poskytuje technologii

øíkáme Digital Nervous Systém (digitální

se, e by to mohlo být "dobrým zna-

jako Office èi Win2000, která lidem pomáhá

nervový systém) se zøejmou narákou na

mením" pro tìsnìjí spolupráci?

sdílet jejich znalosti s ostatními. Øíkáme

funkci lidského tìla, ve kterém vekeré

Jsem si jista, e tomu tak je. Windows 2000

tomu Knowledge Management (øízení

souèásti pracují jako jeden systém.

je "srdcem" technologie MS. Není to jen

znalostí). Dnení øízení znalostí není jen

Jednodue øeèeno - lidé získávají jakéko-

nový produkt èi nový operaèní systém - je to

souèást podnikové vzdìlanosti, nýbr je to

liv a vekeré informace, které potøebují,

TECHNOLOGIE, která otevírá pro lidi novou

hnací síla moderní ekonomie.

z kteréhokoliv místa a pomocí jakéhoko-

oblast pøíleitostí a moností. Win 2000 má

Druhým stavebním blokem moderního

liv zaøízení.

zabudované velmi vylepené technologie

podnikání jsou podnikatelské procesy

jako napø. Active Directory, které pomáhají

uvnitø a vnì firmy,

pøi øízení rùznì umístìných serverù z jed-

které musí pracovat

noho místa. Pokud napøíklad dojde v odd-

jako jeden systém

ìlení logistiky nebo ve finanèním oddìlení k

- napø. vnitropod-

nìjakým zmìnám, pak lze tuto zmìnu auto-

nikové úèetnictví,

maticky promítnout do Active Directory. To

finanèní

by mohlo být pro zákazníky Navision

nictví, vydané fak-

Software velkým pøínosem - zejména má-li

tury aj. S novou

zákazník rùzné servery s odlinými infor-

technologií

macemi, uloenými v kadém z nich.

jako

Tento produkt je 100% orientován na

BizTalk

Internet. Microsoft do internetového pros-

vekeré aplikace

toru nevstupuje sám; nikdo nemùe toto

integrovat

nové informaèní prostøedí vlastnit. Ovem

ohledu na to, kde

ti, kteøí by byli schopni poskytovat lepí

se nachází a na

sluby souèasnì s nejúèinnìjími a

které

spolehlivými øeeními, budou mít nadìji

pracují.

stát se favority. Microsoft hledá s Navision

Tøetím blokem jsou

tìsnou spolupráci v éøe elektronické

vztahy mezi vaí fir-

komerce. Jeden z produktù Navision

mou a ostatními fir-

Software - Navision WebShop - obdrel od

mami,

Microsoftu

Solution

s vámi podílí na pod-

(nejlepí øeení). Toto je jen jeden ze

nikání. Kadý podnik

signálù, jak vánì Microsoft pøistupuje

v souèasnosti pracu-

ke spoleènému podnikání s Navision.

je s velkým poètem

ocenìní

Best

výkaz-

je

MS
server

mùeme
bez

platformì

které

se

Dìkuji za rozhovor, Filip Debef
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Logistický sklad

od AGC

Logistický sklad je modul systému

Optimalizace pøíjmu na sklad

Evidence skladového zboí a zakázky

Navision Financials vyvinutý firmou AGC

Pøi pøíjmu zboí mùe skladník buï
vyuít funkci logistického skladu Najdi
umístìní ve skladu nebo zadat umístìní
ve skladu ruènì. Systém sám umí vyhledat nejvýhodnìjí volné umístìní ve
skladu s ohledem na rozmìry
skladového zboí a postup zaskladnìní. Automaticky navrené umístìní
je moné ruènì zmìnit podle potøeby.

Evidence skladového zboí i fakturace
se váe vdy ke konkrétní zakázce.
Formuláø Zakázka zobrazuje vechny
obecné informace o zakázce, stav nákladù spojených se zakázkou, fakturaèní pøehled zakázky, její statistiku a
zároveò je moné pøímo z tohoto formuláøe provádìt základní operace se
zboím vázaným na tuto zakázku i fakturaci na tuto zakázku.

a.s., která je jedním ze strategických partnerù Navision Software ÈR. Spoleènost
AGC pøedstavila v pøedcházejícím èísle
èasopisu své vlastní øeení Workflow.
Modul Logistický sklad, který Vám pøedstavujeme dnes, byl vyvinut jako komplexní øeení pro poskytování skladování
slueb vèetnì zajitìní potøebných evidencí a podkladù pro fakturaci a vlastní
fakturaci.

Dalí informace o tomto nabízeném
øeení, jako i o dalích nabízených
doplòcích a slubách Vám rádi sdìlí
nai odborní pracovníci.

Základní charakteristika modulu:
 Modul Logistický sklad je aplikace plnì integrovaná do systému Navision Financials.
 Modul Logistický sklad slouí k evidenci zakázek a vech potøebných dokladù v logistickém (neúèetním) skladu vèetnì podkladù pro fakturaci.
 Modul Logistický sklad Navision Financials je nástroj pro efektivní øízení skladových slueb.

Co ve Logistický sklad umí?
 V modulu Logistický sklad definujete sklady, v nich jsou jednotlivá skladová místa
urèená souøadnicemi dvourozmìrného prostoru, tím si vytvoøíte model ploného
skladu, který potom mùete zobrazit v podobì nákresu.
 Skladovou jednotkou je v modulu Logistický sklad uivatelem definovaný obal (napø.
paleta). Kadý obal mùe obsahovat libovolné mnoství rùzných kartonù (napø.
krabice).
 Modul Logistický sklad podporuje automatizovaný a optimalizovaný pøíjem na sklad,
pohodlnou manipulaci se zboím.
 Modul Logistický sklad obsahuje kálu algoritmù fakturace zakázek podle toho, zda
jde o jednorázové nebo o dlouhodobé zakázky, nebo v závislosti na poadavku, podle
èeho se má fakturovat (podle zaskladnìné plochy, podle poètu skladovaného zboí
a podobnì).
 Logistických skladù mùete (v závislosti na zakoupené licenci) evidovat neomezené
mnoství. Mezi jednotlivými sklady mùete provádìt transfery zboí nebo zboí za
jednu zakázku rozmístit do více skladù.
 Fakturaèní statistiky a on-line informaci o stavu a umístìní zboí na skladu jsou v logistickém skladu samozøejmostí.

Formuláø Zakázka umoòuje:
 Aktualizovat stav nákladù
 Zobrazovat stav zboí na skladì na
zakázku
 Definovat fakturaèní algoritmus
(mùete fakturovat podle poètu
obalù, podle poètu kartonù, podle
zaskladnìné plochy, mùete volit
pevnou cenu a nebo skladovat zboí
ve vlastní reii, dále mùete definovat
fakturaci vzhledem k èasu atd.)
 Zobrazovat aktuální statistiku
zakázky (o zakázce, a uzavøené nebo
neuzavøené, vidíte v jediné záloce oknì statistiky - informace o pøedpokládaných výnosech, pøedpokládaných nákladech, pøedpokládaném
zisku.)
 Tisknout kompletní pøehled zakázky
(obecné informace o konkrétní
zakázce, pøehled nákladových øádkù,
informace o vech probìhlých pohybech na skladì a informace o fakturaci za zakázku)
 Fakturovat zakázku (s vyuitím vech
definovaných informací a s moností
jejich zmìny, faktury se ovem dají
vystavit i pomocí funkce Periodické
aktivity - Hromadná fakturace - na
vechny zakázky).
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®

Navision Financials
jsou Windows 2000 ready
®

Navision Software a/s - vedoucí poskyto-

Docílení nového loga prokazuje schop-

Navision Software ji tradiènì pracuje na

vatel podnikových øeení pro støední firmy

nost Navision Financials podporovat

platformì Microsoft Windows; firma je

- oznámil, e pøítí verze Navision

vekeré uivatelské vrstvy nejnovìjí

zastoupena po celém svìtì a zamìøuje se

Financials nabídne vem svým zákazníkùm

technologií. Navision Financials má v 89

na nabízení øeení pro firmy støedního

podporu Microsoft Windows 2000.

zemích celého svìta pøes 39.000 instalací

rozsahu. Pøes 800 Navision Solution

Navision Financials 2.60 obdrely logo

a 23 programových verzí, pøizpùsobených

Center vude ve svìtì je pøipraveno svým

Microsoft Windows 2000 Professional a

specifice daného státu.

zákazníkùm pomoci vyuívat mnoství

nová verze má být k dispozici v prvním

Navision Software se mùe chlubit

výhod Navision Financials na operaèním

ètvrtletí roku 2000. Vichni uivatelé

skuteènì pùsobivým seznamem provozù

systému Windows 2000.

Navision Financials - vèetnì pøedchozích

na technologii Microsoft. Navision

verzí tohoto produktu - tak budou mít pod-

Financials byly prvním podnikovým soft-

K Windows 2000

poru operaèního systému Windows 2000.

warovým øeením, které obdrelo loga

a Navision Financials 2.60

Vedle toho, e firma opatøuje poslední

Designed for Microsoft Windows NT a

®

verzi Navision Financials logem Microsoft

Designed for Microsoft Windows 98 ®,

Vlastnosti

2000, Navision Software

a bylo ocenìno dalími logy - vèetnì

DirectoryTM a OnNow pøispívají ke

Windows

®

ubezpeèuje, e uivatelé mohou pøecházet

®

Microsoft

®

Office 97 Compatible a

Windows

zjednoduení

správy

2000
a

Active
zajitìní

z pøedchozích verzí na poslední operaèní

Designed for Microsoft

BackOffice.

bezpeènosti. Active Directory poskytuje

systém Microsoftu. Testování bylo

Navision Software dále nabízí Microsoft

centralizovaný zpùsob øízení uivatelù,

provádìno v Laboratory Windows 2000

SQL Server Option pro Navision

skupin, bezpeènostních slueb a síových

Migration (= laboratoø pro ovìøení pøe-

Financials a Navision Web Shop (øeení

zdrojù. S Navision Financials 2.60 mùe

chodu na Windows 2000) spoleèností

pro obchodování na Internetu).

systémový správce kontrolovat a øídit nas-

Microsoft a Compaq.

"Navision Financials 2.60, provozovaný

tavení a bezpeènost pro uivatele Navision

"Windows nabízí právì takový druh

na Windows 2000, pøináí zákazníkùm

Financials z centrálnì umístìné Active

funkènosti, který nai zákazníci dnes potøe-

Navision Software podnikovou podporu.

Directory (= aktivní adresáø). Správce

bují, a my se chceme ujistit, e vichni nai

Windows 2000 dodává imponující kom-

mùe dokonce dálkovì provádìt instalaci.

zákazníci ji budou moci vyuít", øíká René

binaci nízkých nákladù na vlastnictví,

Nová vlastnost úsporného reimu pod

Stockner, vice-prezident pro prodej a mar-

spolehlivost, pøizpùsobivost a monost

názvem OnNow etøí energii. Tato

keting firmy Navision Software a/s.

rychlého pøístupu vaeho podnikání na

aplikace - v kombinaci s Active Directory

"Chceme svým zákazníkùm dát to nejlepí

Internet. Program Windows 2000 od

- umoòuje, aby byl server vypnut pro

z obou oblastí. Windows 2000 jim posky-

Microsoftu má pøísné smìrnice a direk-

údrbu, ani by bylo nutno pøeruit relaci

tuje pøístup na Internet a pøíleitost ke

tivy, avak s potìením prohlaujeme,

uivatelù Navision Financials. Vzhledem

sníení nákladù na správu systému.

e Navision Financials proel úspìnì

k tomu, e stále více a více zamìstnancù

Navision Financials nabízí hladkou a

vemi testy na výbornou", øekl Carel

potøebuje pracovat offline, aplikace

bezproblémovou implementaci a mùe být

Talens,

úseku

Roaming Users (= doslova "toulající se

pøizpùsoben jakýmkoliv zpùsobem, jak si

pøidruených aplikací (Microsoft EMEA).

uivatelé") dovolí uivatelùm vyuít svých

jen ná klient bude pøát. Tyto dva produkty

Vechny správné èásti pro tuto novou

osobních nastavení Navision Financials

tvoøí velkolepou kombinaci".

verzi produktu jsou tam, kde mají být.

kdekoli, kde si svùj systém spustí.

obchodní

®

øeditel
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Rozhovor s prezidentem spoleènosti

ELTODO a.s. - hlavním akcionáøem
spoleènosti ENERGOVOD
Ing. Libor Hájek
je pøedseda dozorèí rady spoleènosti ENERGOVOD, a.s.,
která pouívá
informaèní systém Navision
Financials.

a.s.

Jaké problémy pøedchozí stav

systém, který by vechny výe uvedené

zpùsoboval ?

problémy vyøeil. Hledali jsme systém,
jeho souèásti budou propojeny tak, aby

Jedním z problémù byl napøíklad systém

se minimalizovaly pøípady, kdy je potøeba

správy zálohových faktur, který neposky-

jednou zavedené údaje do systému opì-

toval dostateèné a náleité informace pro

tovnì ruènì pøepisovat do jiné èásti.

sledování finanèních tokù na zakázkách.

Hlavní dùraz jsme kladli na systém, který

Protoe v naí spoleènosti dochází

má kvalitnì zpracovanou oblast, která

k velmi rozsáhlým skladovým pohybùm,

nám zpùsobovala nejvìtí problémy -

Mùete nám krátce pøedstavit

mìli jsme také velký problém s oceòová-

tedy zakázky. Vyadovali jsme, aby

spoleènost ENERGOVOD a.s. ?

ním nevyfakturovaných dodávek.Vzniklé

zakázkový modul nového informaèního

rozdíly bylo nutné vdy vyhledat a

systému øeil celý øetìzec událostí, který

Akciová spoleènost ENERGOVOD se

opravovat ruènì.

pøi øízení dlouhodobých a rozsáhlých

zabývá pøedevím inenýrskou, projekèní

Klíèovým problémem vak byla správa

zakázek, které nae spoleènost pravidel-

a stavebnì - montání èinností, zamìøe-

zakázek. Jednalo se pøedevím o zøizování

nì realizuje, vzniká.

nou zejména na oblast energetických

materiálových plánù na zakázku, které

Dalím z kritérií byla monost provádìt

staveb a zaøízení na výrobu, pøenos a dis-

musely být sestavovány mimo informaèní

individuální úpravy dle naich poadavkù

tribuci elektrické energie na území Èeské

systém. Úètování nedokonèené výroby

za pøijatelných èasových a finanèních

republiky.

bylo omezeno na mìsíèní periodu a neby-

podmínek.

lo tudí moné v prùbìhu mìsíce opera-

Obecnì lze øíci, e jsme hledali systém,

Co pøecházelo poøízení nového infor-

tivnì sledovat nedokonèenou výrobu.

který "by" poskytoval stejný èi vyí

maèního systému ?

Vzhledem k rozsahu naí spoleènosti

výkon pøi výraznì nií cenì.

jsme také kladli dùraz na vnitropodnikové
Stávajícím informaèním systémem naí

úèetnictví a správu vnitropodnikových

Co musel nový informaèní systém

spoleènosti byl systém R/3 od spoleènosti

pohybù zboí a slueb na zakázky.

pøedevím splòovat ?

SAP. Tento systém byl velice nároèný na

Tyto obtíe následnì zpùsobovaly stále

hardwarové vybavení a jeho provoz pøed-

narùstající poadavky na èasové a

Muselo se pøedevím jednat o moderní

stavoval pro nai spoleènost znaèné finanèní

samozøejmì i finanèní zdroje. Vzhledem

informaèní systém velké mezinárodní

zatíení. Pouívaný informaèní systém

k poøizovací hodnotì celého øeení, sys-

spoleènosti, který vyuívá nejnovìjí

vyadoval rozsáhlé technologické zázemí,

tém neposkytoval pøíznivý pomìr mezi

technologie. Dalí mìøítkem byla orien-

které pøedstavovalo desítku odborných pra-

výkonem a cenou.

tace

produkty

a

technologie

spoleènosti Microsoft, které se v prùbìhu

covníku. Navíc neobsahoval agendy, které
by postihovaly vechny oblasti, kterými se

na

Jak jste se rozhodli øeit tuto situaci ?

èasu staly základní platformou pro vechny nae øeení.

nae spoleènost zabývá. Z tohoto dùvodu
jsme urèité oblasti zpracovávali v pro-

Vzhledem k výe uvedeným problémùm

Klíèem k výbìru byl pøedevím systém

gramech jako je napøíklad Microsoft Excel.

jsme se rozhodli pro zcela nový informaèní

plánování cash-flow na zakázky a celá

3

související agenda øízení dlouhodobých a

Jak dlouho celá implementace

spoleènost NAVISYS s.r.o. zastoupeními

rozsáhlých projektù. Vzhledem k tomu, e

probíhala ?

v Brnì a Hranicích na Moravì. Jetì
v tomto roce se plánuje zøízení zastoupení

zakázky jsou naím hlavním obchodním
artiklem, kladli jsme pøi výbìru nového

Rozhodnutí o koupi Navision Financials

v Praze. Projekty, které tato spoleènost

informaèního systému dùraz právì na

padlo koncem øíjna roku 1999. Prùbìh

realizuje jsou øízeny kvalitnì zpracovanou

tuto oblast.

celé implementace byl bohuel význam-

metodikou øízení implementace, která

nì ovlivnìn faktem, e se celá nae

zajiuje rychlý a bezpeèný pøechod od

Z jakého dùvodu jste zvolili øeení

spoleènost stìhovala do nových prostor.

jednoho k druhému øeení informaèního

spoleènosti Navision Software ?

Logicky s tím souvisely problémy se

systému spoleènosti.

kolením uivatelù a instalací systému
Volba pro øeení spoleènosti Navision

do nové poèítaèové sítì. Pøesto se nám

Jaký byl konkrétní pøínos systému

Software byla ovlivnìna zmìnou vlast-

podaøilo zvládnout základní termín -

Navision Financials ?

nických vztahù ve spoleènosti ENER-

zaèátek ostrého provozu v lednu 2000. Ji

GOVOD a.s. Novým majitelem se stala

v prvních dnech nového roku jsme zaèali

Oblast, u které sleduji nejvìtí posun je

akciová spoleènost ELTODO, její celý

vystavovat a pøijímat daòové doklady a

správa zakázek. Nyní získáváme infor-

informaèní systém je postaven právì na

operativnì zavádìt data do nového infor-

mace o zakázkách jednoduím a hlavnì

øeeních této renomované mezinárodní

maèního systému.

rychlejím zpùsobem. Na kadou zakázku

spoleènosti.

V tomto bodì musím ocenit pøístup nae-

máme sestaven finanèní a materiálový

S produkty spoleènosti Navision Software

ho implementátora, který pojal celý pro-

plán, je zøejmé, jaký má zakázka prùbìh,

ji máme nìkolikaleté velmi pozitivní

jekt velmi profesionálnì a pomohl nám

zda jsou vechny vydané zálohy uhrazeny

zkuenosti a máme ovìøeno, e se nám

celý systém zavést bez vánìjích prob-

v termínech a v neposlední øadì je moné

tato investice velmi rychle vrátí.

lémù i v tomto krátkém èase. Ocenili jsme

vyhodnotit podíl jednotlivých støedisek

Oborové øeení pro zakázkové øízení

pøedevím osobní pøístup a kvalitu

spoleènosti na konkrétním projektu a

v Navision Financials, které bylo zákla-

poskytovaných slueb. Klíèovou oblastí

stanovovat tak pøesný a odpovídající sys-

dem nabídky spoleènosti NAVISYS s.r.o.,

pro nás samozøejmì byl také fakt, e celý

tém odmìòování.

nás pøesvìdèilo, e volba pro tento sys-

prùbìh implementace byl popsán a

tém je správná.

následnì realizován dle kvalitnì zpraco-

Samozøejmì jsme si byli jisti, e existují

vané metodiky øízení implementace.

oblasti, které bychom rádi øeili jinak,
ale po zjitìní, jak jednodue je moné

Informace o implementátorovi

celý systém upravovat podle naich
poadavkù, jsme rozhodli právì pro tento

NAVISYS s.r.o. je certifikované Navision

systém.

Solution Center, které se jako dlouholetý
partner spoleènosti Navision Software,

Operaèní systém: Windows NT
Poèet klientù: 40
Velikost databáze: 100MB
Implementátor: NAVISYS s.r.o.

orientuje na nìkolik oborových øeení

Významným zpùsobem se zefektivnila

v oblasti prùmyslu a obchodu. Tato

práce celé spoleènosti pøedevím

spoleènost v souèasné dobì zamìstnává

v oblasti finanèního øízení, kde jsou ve-

dvì desítky certifikovaných konzultantù a

keré ekonomické ukazatele k dispozici

programátorù, kteøí se specializují na pro-

tehdy, kdy je odpovìdní vedoucí pracov-

dukty Navision Software. V roce 1999 tato

níci potøebují.

spoleènost realizovala 10% celkových

Dìkuji za rozhovor

prodejù Navision Financials v Èeské

Michal Èeek

republice. V roce 2000 disponuje

Vechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou respektovány. Vyrobeno v Èeské republice.

www.navision.cz
www.navision.sk

