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Microsoft Dynamics 365 Business Central yra greitai įdiegiamas verslo valdymo sprendimas, kurį galima

naudoti nuomos principu, mokant fiksuotą mėnesio mokestį. Sistema idealiai tinka mažoms, vidutinėms ir

augančioms įmonėms bei suteikia galimybę susieti savo finansus, pardavimus, pirkimus, atsargas,

projektus, aptarnavimą, gamybą bei kitas operacijas. Pagal įmonės poreikius, galima rinktis iš dviejų

licencijų tipų:  Essential: baziniai sistemos moduliai, Premium:  visi Essential moduliai + aptarnavimo bei

gamybos valdymo moduliai.

Bazinį sistemos funkcionalumą taip pat galima išplėsti papildomais sprendimais (žiūrėti 11psl). 
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„Tai tobulas produktas, kurį galiu adaptuoti pagal savo įmonės poreikius. Aš iš sistemos

pasiimu tiek, kiek man reikia šioje savo įmonės stadijoje, bet žinau, kad įmonei augant

pasiimsiu vis daugiau ir man nebereikės keisti sistemų."

Paulius Radzevičius, UAB „Rekuperatorių centras“ direktorius
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Didžioji knyga – įdiegus įmonę su standartiniu DK sąskaitų planu iš karto galima registruoti

buhalterines operacijas, naudojantis bendraisiais ir periodiniais žurnalais, atlikti PVM apskaitą.

Dimensijos  – pajamų/sąnaudų apskaita pagal kaštų/pajamų centrus ir detali operacijų analizė.

Biudžetai – darbas su biudžetais, remiantis didžiosios knygos sąskaitomis. 

Atidėjimai – atidėjimų šablonai, kurie leidžia automatizuoti pajamų ir išlaidų atidėjimo procesus. 

Ilgalaikis turtas – ilgalaikio turto ir jo operacijų stebėjimas - įsigijimai, nusidėvėjimai, nurašymai,

vertės keitimai ir pardavimai. 

Mokėtinos sumos – pirkimo operacijų registras ir mokėtinų sumų valdymas.

Gautinos sumos – pardavimo operacijų registras ir gautinų sumų valdymas. 

Pinigų srautų prognozės – galimybė matyti, koks bus pinigų likutis ateityje, įvertinus visas

būsimas įplaukas ir mokėjimus.

Banko sąskaitų tvarkymas – banko sąskaitų valdymas įvairiomis valiutomis. 

Kelios valiutos – operacijų registracija originalia dokumento valiuta, automatinis valiutų kursų

įtakos registravimas.

Audito sekos – pilnas informacijos atsekamumas apie sistemoje atliktus įrašus.

Dynamics 365 Business Central leidžia stebėti finansinius įsipareigojimus realiu laiku bei operatyviai ir

tiksliai paruošti laikotarpio pabaigos finansines ataskaitas. Galima apsirašyti įmonės poreikius atitinkančias

analitines ataskaitas, naudojant neribotą dimensijų skaičių. Integracija su Excel ir Power BI leidžia

ataskaitas lengvai modifikuoti bei analizuoti.
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Pardavimų bei ryšių su klientais valdymui skirtas modulis padeda sekti visą su klientais susijusią

informaciją bei gauti įžvalgas kaip pasiekti papildomų ar kryžminių pardavimų.

Remiantis sukurtomis galimybėmis ir pardavimo pasiūlymais, galima keisti pardavimų prioritetus ar

prognozuoti pajamas. Ryšių su klientais valdymo modulis (CRM) pagreitina procesą nuo pasiūlymo

pateikimo iki atsiskaitymo bei suteikia galimybę tiesiai iš Outlook programos kurti klientus, kontaktus,

greitai reaguoti į užklausas, susijusias su pardavimu, kurti pasiūlymus, užsakymus bei sąskaitas. Išsami

užduočių, darbo krūvio ir darbuotojų apžvalga padeda efektyviai paskirstyti išteklius ir pagreitinti

užklausos sprendimą. 

Kontaktų valdymas – kontaktų duomenų bazės valdymas bei informacijos apie visus verslo ryšius

pildymas.

Rinkodaros kampanijos – rinkodaros kampanijų valdymas pagal įmonės apibrėžtas kontaktų

grupes.

Pardavimo galimybių valdymas – galimų pardavimų sekimas, pardavimo procesų skirstymas į

skirtingus etapus.

Pardavimo pasiūlymai – pateiktų pardavimo pasiūlymų būsenų sekimas.

RYŠIŲ SU KLIENTAIS VALDYMO (CRM) MODULIS

CRM MODULIO FUNKCIJOS
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Kampanijų valdymas

Kampanijų kainoraščiai

Kontaktų valdymas

El.laiškų fiksavimas

Pardavimo galimybės

Potencialių pirkėjų valdymas

Ryšių valdymas
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Pardavimų užsakymų valdymas – pardavimo užsakymų, specialių pardavimo užsakymų ir pardavimo

užsakymų procesų valdymas.

Pirkimo užsakymai – pirkimo užsakymų, specialių pirkimo užsakymų ir pirkimo užsakymų procesų

valdymas.

Atsargos – prekių valdymas, nurodant jų matavimo vienetus, savikainos apskaičiavimo metodą,

atsargų grupę, kainas ir kitas savybes. 

Prekių perdavimas – atsargų, perduodamų iš vienos vietos į kitą, stebėsena ir gabenamų atsargų

vertė.

Vietos – atsargų tvarkymas keliose vietose, kurios gali būti: gamybos įmonė, paskirstymo centras,

sandėlis, salonas ir t.t. 

Surenkamoji gamyba – gaminių komplektavimas pagal iš anksto aprašytas komplektavimo

specifikacijas, pagreitinantis gamybos procesą ir automatiškai iš sandėlio nurašantis žaliavas.

Pasitelkiant Dynamics 365 Business Central tiekimo grandinės valdymo modulį, galima numatyti kada ir

kokias atsargas papildyti. Atnaujinant atsargų lygius įsigyjama tik tai, ko reikia įmonei - taip mažinamas

trūkumas ir neprarandami pardavimai. Yra galimybė automatiškai apskaičiuoti reikiamus pristatymų ir

užsakymų pateikimo laikus, o kai prekės nėra sandėlyje sistema gali pasiūlyti pakaitalą. Be to, modulyje

realizuota patvirtinimo darbo eiga padeda išvengti nereikalingų arba apgaulingų pirkimų.

TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMO MODULIS

TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMO MODULIO FUNKCIJOS
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Dynamics 365 Business Central sandėlio sprendimą galima įgyvendinti skirtingais sudėtingumo lygiais

priklausomai nuo įmonės procesų ir užsakymų kiekio. Įprastu atveju yra vykdomas surinkimas pagal

kiekvieną atskirą pirkėjo užsakymą, o sudėtingesniu atveju yra naudojamas kompleksinis surinkimas, kai

vienu metu skirtingų darbuotojų yra surenkami keli pirkėjų užsakymai.

Prekės vieta – prekių tvarkymas lentynų/adresų lygmenyje. Prekių sudėjimas pagal aprašytas

sandėlio vietas, perkėlimas iš vienos vietos į kitą. Optimalus prekių atrinkimas tiksliai žinant prekės

buvimo sandėlyje vietą.

Sandėlio vietos optimizavimas - surinkimo, perkėlimo, padėjimo operacijos, įvertinus laisvą vietą

sandėlyje. 

Sandėlio gavimo kvitas – pagal sandėlio gavimo kvitą suformuojamas prekių padėjimo dokumentas,

nurodantis sandėlio vietas, į kurias galima padėti prekes. 

Sandėlio važtaraštis – suformuojamas prekių paėjimo dokumentas, nurodantis tikslias vietas ir

kiekius iš kur reikia paimti/surinkti prekes. 

Lentynos/vietos nustatymai – lengvas ir paprastas lentynų/vietų administravimas, nurodant

sandėlio išdėstymą bei stelažų matmenis.

SANDĖLIO APSKAITOS MODULIO FUNKCIJOS

SANDĖLIO APSKAITOS MODULIS

Vietos nustatymai

Paėmimai

Padėjimai

Vidiniai paėmimai ir padėjimai

Sandėlio gavimo kvitas

Sandėlio važtaraštis

Sandėlio kalendorius

Dynamics  365  Bus iness  Cent ra l  Essent ia l  modul ia i

http://www.softera.lt/


+370 620 93555   klausk@softera.lt   www.softera.lt

Kelios kalbos – finansų valdymo modulyje galima ne tik nustatyti kelias valiutas, bet ir realiuoju laiku

perjungti kalbas. Standartiškai sistemoje yra įdiegtos lietuvių ir anglų kalbos.

Power BI analitikos įrankis – naudojant Power BI analitikos įrankį, duomenis galima vizualizuoti ir

įmonės finansinių duomenų analizei pritaikyti ar sukurti interaktyvias ataskaitas. 

Išplėstinis tekstas – neribojami prekių, išteklių ir didžiosios knygos sąskaitų aprašai.

Integracija su Outlook – sistema suteikia galimybę Outlook programoje vienu spustelėjimu

papildomame lange atverti Dynamics 365 Business Central. Be to, savo darbus ir kontaktus galima

sinchronizuoti su susitikimais, užduotimis ir kontaktais Outlook programoje.

KITOS FUNKCIJOS

Analitinės ataskaitos

Pakeitimų fiksavimas

Integruotas Power BI

Išplėstinis tekstas

Darbų eilė

Pranešimai

Priežasčių kodai

Neribotas įmonių kiekis

Vartotojo užduotys

Ataskaitos Excel formatu

Darbų eigos

Vartotojų valdymas
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Aptarnavimo užsakymai – įvykių registravimas po pardavimo, įskaitant aptarnavimo užklausas,

teiktinas paslaugas, aptarnavimo užsakymus ir remonto užklausas. 

Aptarnavimo kainų valdymas – paslaugų įkainių stebėsena ir priežiūra. 

Aptarnaujamų prekių valdymas – aptarnaujamų prekių registracija ir stebėsena, įskaitant sutarčių

informaciją, komponentų valdymą ir medžiagų žiniaraščių nuorodas bei garantijos informaciją.

Planavimas – personalo priskyrimas darbo užsakymams ir informacijos apie darbų užsakymų

tvarkymą ir būsenas registravimas. 

Išsiuntimas – aptarnaujančio personalo ir išvykstančių technikų informacijos tvarkymas ir filtravimas

pagal užimtumą, įgūdžius ir atsargas. 

Aptarnavimo sutarčių valdymas – išsami informacija apie aptarnavimo lygius, reagavimo laiką ir

nuolaidų lygius, o taip pat apie kiekvienos sutarties aptarnavimo istoriją, įskaitant panaudotas prekes

ir dalis bei darbo valandas.

PREMIUM VERSIJA APIMA VISĄ ESSENTIAL MODULIŲ
KOMPLEKTĄ IR ŠIUOS PAPILDOMUS MODULIUS:

Dynamics 365 Business Central Premium licencija suteikia galimybę naudoti modulį, kuriame

vykdomas vietoje suteikiamų aptarnavimo paslaugų valdymas.

APTARNAVIMO VALDYMO MODULIS

Aptarnavimo užsakymų valdymas Aptarnavimo kainų valdymas Aptarnavimo sutarčių valdymas
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Dynamics 365 Business Central Premium versija pasižymi patikimu ir intuityviu gamybos sprendimu.

Sudėtingai atrodančius procesus galima atlikti tiksliai ir efektyviai. Naudojant Dynamics 365 Business

Central įgaunamas konkurencinis pranašumas, nes sistemos dėka klientams pateikiama tiksli informacija

ir laiku įvykdomi užsakymai. Sistemoje integruotos verslo analitinės funkcijos pateikia gamintojams aiškų

vaizdą apie atsargų lygius ir gamybos efektyvumą.

Gamybos užsakymai – viso proceso nuo gamybos užsakymo suvedimo į sistemą valdymas: ką

gaminti, kada pradėti, kada baigti, kokius komponentus naudoti ir kokias operacijas atlikti.

Komplektavimo specifikacija – gaminio komplektavimo specifikacijos sudarymas ir gaminio

savikainos apskaičiavimas.

Versijų valdymas – skirtingų gamybos komplektavimo specifikacijų, technologinių kortelių versijų

kūrimas ir valdymas.

Tiekimo planavimas – atsargų pirkimų ir pusgaminių gamybos planavimas pagal pagrindinį gamybos

planą. 

Gamybos planas pagal pardavimų prognozę - atsargų pirkimų ir būsimų įrengimų apkrovimų

planavimas pagal prognozuojamą produktų paklausą. Aiškus proceso valdymas: kada pradėti

gaminti, kada nupirkti žaliavas pagal pardavimų prognozę.

Atsargų planavimas – remiantis analitinėmis ataskaitomis, galima peržiūrėti istorinius duomenis ir

pagal juos sudaryti atsargų užsakymų taisykles. Tai leidžia palaikyti reikiamą atsargų lygį ir patenkinti

klientų poreikius.

Pajėgumų planavimas – pajėgumų planavimas pagal sukurtus gamybos užsakymus ir prie gaminio

aprašytas technologines korteles.

Pajėgumų apribojimai – tikslesnis pajėgumų planavimas aprašant jų apribojimus. 

Įrengimų centrai – įrengimų apjungimas į grupes ir jų valdymas.

GAMYBOS APSKAITOS MODULIS

GAMYBOS APSKAITOS MODULIO FUNKCIJOS

Gamybos užsakymų valdymas

Gamybos pajėgumų planavimas

Pardavimų ir atsargų prognozės

Gaminių komplektavimo

specifikacijos

Komplektavimo specifikacijų

versijos

Įrenginių centrai

Darbų centrai

Žaliavų poreikio planavimas
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Darbo užmokesčio ir personalo valdymas - apima 5 modulius: atlyginimo valdymas, darbo laiko

apskaita ir ataskaitų formavimas, personalo valdymas, darbuotojų savitarnos portalas.

Sandėlio valdymas – užtikrina efektyvų sandėlio operacijų valdymą realiu laiku, pilną sandėlio ciklų

automatizavimą nuo prekių priėmimo į sandėlį iki pristatymo klientui. 

Atsargų valdymas – leidžia padidinti pardavimus ir išlaisvinti finansines investicijas iš „užsistovėjusių“

atsargų, sumažinti atsargų valdymo ir logistikos kaštus. 

Gamybos valdymas – padeda užtikrinti lankstumą gamybos procese, o užsakymus vykdyti laiku bei

optimaliai naudojant išteklius.

Gamybos planavimas – suteikia galimybę grafiškai, interaktyvios Gantt’o diagramos pagalba, valdyti

gamybos procesą, esant apribotiems pajėgumams. 

Integracija su el.komercijos platforma Prestashop – automatizuojamas visų su el.komercija susijusių

duomenų apsikeitimas tarp verslo valdymo sistemos ir el.komercijos platformos. 

Elektroniniai dokumentų mainai (EDI) – skirta duomenų apsikeitimui su didžiausiais EDI sistemos

operatoriais („Edisoft“, „Fitek“, „Telema“), pilnai palaikant pirkimo, pardavimo ir perdavimo dokumentų

mainus, taip pat ir su 3PL išoriniais sandėliais.

E.Sąskaita integracija su Registrų centru, Fitek ir Omniva - skirtas automatizuoti pirkimo ir

pardavimo sąskaitų gavimo, siuntimo, tvirtinimo ir archyvavimo procesus.

GPAIS - gamintojams ir importuotojams skirtas sprendimas teikti gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių

apskaitos duomenis į GPAIS informacinę sistemą.

Standartinę  Dynamics 365 Business Central verslo valdymo sistemą galima išplėsti papildomais

moduliais bei funkcijomis, juos perkant ar nuomojant už fiksuotą mėnesio kainą.  

KITI SPRENDIMAI

Papi ldomi  Dynamics  365  Bus iness  Cent ra l  sprend imai

PAPILDOMI MODULIAI IR FUNKCIJOS

NORĖTUMĖTE NEMOKAMOS INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS?
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