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Başlangıç seviyesindeki muhasebe yazılımınızı geliştirmekten veya eski çözümlerinizi güncel hale getirmek için firmanıza değer değil 
sadece isim sağlayan bir tedarikçiye yıllık bakım ücreti ödemekten yorulduysanız çalışanlarınızı başarılı olmak için ihtiyaç duydukları 
araçlarla donatmanın tam zamanı. Size şirketinizi büyütmek için gerekli olan ileriye dönük bilgileri sunan yenilikçi ve esnek iş çözümü 
Microsoft Dynamics NAV'nin yapılandırması ve kurulumu hem kolay hem de hızlıdır. 

Küçük ve orta ölçekli şirketinizle Microsoft Dynamics NAV'yi buluşturmanız için işte başlıca sebepler; 

Bir ERP çözümünden daha fazlası... 
Microsoft'un iş uygulamalarına dair eksiksiz vizyonu basit, 
bağımsız bir ERP çözümünün veya muhasebe yazılımının 
yapabileceklerinin çok daha ötesindedir. Bu vizyon temel iş 
süreçlerine dahil edilmiş iş zekası, işbirliği ve iletişim 
araçlarının özel bir kombinasyonuyla başlar. Sonuç olarak, 
karar alıcılar kar marjınızı artıracak, nakit akışınızı iyileştirecek 
ve şirketinizin büyümesine yardımcı olacak olanaklara sahip 
olur. 

“Rol bazlı arayüzüyle Microsoft Dynamics ERP, yaptığımız çözüm yatırımını 
bir yıldan kısa bir sürede geri kazanmamızı sağladı. Bununla beraber, 
çözümün personelimiz yaptığı işlerle son derece uyumlu olması işletmemizi 
yüksek seviyede verime ulaştırıyor.” 
Jan Hessellund, Billund Airport 

Geçmişe değil, geleceğe yoğunlaşın! 
Günümüzdeki sert rekabet ortamında, geçmişe yönelik bir 
kayıt sisteminden daha fazlasına ihtiyacınız var. Microsoft 
Dynamics NAV, sorunları çözmekle kalmayıp daha 
gerçekleşmeden önlemeye yardımcı olan dahili iş zekası 
araçları ile proaktif ve öngörü sahibi bir şekilde çalışmanıza 
yardımcı olur. 

“Son 5 yılda her yıl iki kat büyüme gösterdik.Önümüzdeki beş yıl 
için de bunu başaracaksak, kritik kararlar almak için gereken her 
türlü bilgiye erişim sağlamamız son derece önemli. ” 

Andrew Murphy, Sláinte Healthcare 

Çalışanlarınızın daha hızlı, daha verimli ve 
daha etkili olmasını ister misiniz ? 
Microsoft Dynamics NAV'nin rol bazlı ara yüzüyle çalışanlarınız 
sadece kendi yetkileri ve iş fonksiyonları çerçevesindeki 
bilgilere, görevlere erişir ve yoğunlaşır. İhtiyacınız olan 
kaynakları her an elinizin altında tutan ve zaten kullanabiliyor 
olduğunuz Microsoft ürünleriyle aynı mantıkta çalışan Dynamics 
NAV ile çözümü öğrenmek için harcayacağınız eğitim süresini 
daha hızlı, etkin ve verimli çalışarak geçirebilirsiniz. 



 

Çözümü kurup kullanmaya başlamanız günler 
alır, haftalar değil. 
RapidStart uygulama araçları ile çözüm hızlı ve basit bir şekilde 
kurulabilir. Çözümün öğrenilmesi ve kullanılması oldukça kolay 
olduğundan hızlı bir şekilde kullanıma alabilir ve işiniz daha az 
kesintiye uğrar. 

Esnek Bir Kurulum Modeli Sağlar 
Kendi serverınızda, bulutta ya da her ikisinin kombinasyonu 
şeklinde bir kurulum modeli belirleyip size en uygun olanı 
seçebilirsiniz. Ayrıca değişen ihtiyaçlarınıza göre geliştirme 
yapma esnekliğine de sahip olursunuz. 

İş stilinize uygun şekilde çalışır. 
Microsoft Dynamics NAV çözümü kolayca özelleştirilebilme ve 
birlikte gelen kapsamlı yetenekleriyle temel iş ihtiyaçlarınızı 
karşılar. Microsoft'un gücüyle desteklenen global iş ortaklarımız, 
sektöre özel ihtiyaçları karşılayan geniş bir çözüm yelpazesi 
oluşturur. 

“Personellerimizin çözüme istediği tarayıcı ve cihazla kolay bir şekilde 
erişiyor olması, sistemi yoğun biçimde kullanmayanların bile verimli bir 
işbirliği içinde çalışmasını sağlıyor. ” 

Jörg Frenker, 2G Energy AG 

Riskinizi Azaltır 
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcı, yenilikçi 
müşteri çözümleri ve iş çözümleri konusunda Microsoft'a 
güvenmektedir. Ayrıca global iş ortağı ağımız, ihtiyaç 
duyduğunuz yerel kaynaklara ve uzmanlığa erişiminizi mümkün 
kılmaktadır. Satın aldığınız Microsoft Dynamics NAV  
sürümünün 10 yıla kadar destekleneceğine emin olabilirsiniz. 

İşinizi İleriye Taşır 
Microsoft iş çözümüyle çalışanlarınız, proaktif ve verimli bir 
şekilde çalışabilmek adına ihtiyaç duydukları yenilikçi ve esnek 
araçlara kavuşacak. Bu da rekabette öne çıkmanızı sağlayacak. 
Sonuç olarak şirketiniz durmak yerine ilerleyecek. 

“Genel müdür olarak önemli rakamları ve bilgileri görmek için ekrana 
kısaca bakmam yetiyor. Siparişler, satınalma modelleri, yavaş hareket 
eden ürünler, güncel stok değeri, maliyetler ve fiyatlar ile ilgili bilgiler 
hazır. ” 

Flemming Warrer Jensen, Dixie 

Çalıştığınız ve Bağlantı Kurduğunuz Şekilde Dönüşür 
İstediğiniz şekilde çalışan bir çözümle çalışanlarınızın çalışma 
biçimini değiştirin; ister SharePoint portalı aracılığıyla web 
üzerinden isterseniz de klasik bir masaüstü bilgisayar uygulaması 
kullanarak. Microsoft iş çözümüyle, ofisteki ve sahadaki 
çalışanlarınız anında mesajlaşma, sesli görüşme, e-posta gibi 
alışık oldukları araçlarla iş süreçlerini gerçekleştirebilir ve birbiriyle 
bağlantı kurabilirler. 

Şirketinizin Büyümesini Kolaylaştırır ve Destekler 
Microsoft Dynamics NAV şirketinizin hedeflerine ulaşmasını ve 
büyümesini destekleyip hızlandırır. Yeni süreçlerin ve faaliyet 
alanlarının sisteme kolayca dahil edilmesini sağlar. 
Performanstan taviz vermeden ya da ilk teknoloji yatırımınızda 
önemli artışlara neden olmadan daha yüksek talepleri 
karşılayacak şekilde ölçeklendirme yapar. 

Microsoft Dynamics NAV'nin şirketinize nasıl yardımcı olabileceğini görmek için bir Microsoft iş ortağına başvurun. 
Microsoft Dynamics NAV ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.microsoft.com/dynamics/nav adresini ziyaret edin. 
ABD ve Kanada ücretsiz telefon hattı: (1) (888) 477-7989 Diğer ülkeler: (1) (701) 281-6500 
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