Powiadomienia biznesowe w Microsoft Dynamics NAV 5.0
ZALETY:
•

Pełna informacja o sytuacji w łańcuchu
dostaw. Możliwość zaprogramowania
alarmów i powiadomień informujących o

Możliwość zwiększenia sprawności działania całego łańcucha dostaw i skutecznego
zarządzania procesami biznesowymi.. Powiadomienia o zdarzeniach gospodarczych
w Microsoft DynamicsTM NAV mogą dostarczać informacje o zmieniających się
uwarunkowaniach gospodarczych w całej firmie, co może ułatwić pełną kontrolę nad
jej działalnością.

dostawie towaru, zmianach w zestawieniach
materiałowych, czy kończących się zapasach
ważnego towaru.
•

Większa sprawność. Dzięki ustawieniu
powiadomień o ważnych sprawach
dotyczących własnej pracy i automatycznemu
wysyłaniu powiadomień do partnerów i
pracowników, można się spokojnie zająć

Powiadomienia o zdarzeniach gospodarczych pozwolą pracownikom na sprawne zarządzanie
procesami łańcucha dostaw i szybkie reagowanie na opóźnienia dostaw, zmiany zamówień i

Gospodarka
magazynowa z Microsoft Dynamics NAV 5.0
wyczerpywanie się zapasów. Z systemem dostarczane jest sześć gotowych szablonów

powiadomień, ale można też tworzyć własne, oparte na kryteriach wynikających z
prowadzonej działalności. Powiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną do
pracowników, dostawców, klientów i partnerów, by mieli natychmiastowe informacje o
potencjalnych kłopotach i mogli je usuwać zanim przerodzą się w problemy.

sprawami najważniejszymi.

•

W terminie i bez opóźnień Mając informacje
o zdarzeniach krytycznych dla działalności,
zachodzących w dowolnym miejscu firmy,
można wykrywać dopiero rodzące się
problemy i rozwiązywać je zanim zaczną być
znaczące.

•

Lepsza gospodarka finansowa. Ostrzeżenia
można zaprogramować tak, by sygnalizowały
zbliżanie się istotnych terminów czy
określonych kwot, co pozwala na strategiczne
zarządzanie finansami.

Powiadomienia biznesowe pozwalają „subskrybować” interesujące nas komunikaty. Gdy coś nas już nie
interesuje, kasujemy „subskrypcję”.

CHARAKTERYSTYKA:
Łatwy dostęp do danych

Nie trzeba już analizować raportów na papierze, by wykrywać ważne sytuacje w różnych obszarach
firmy – powiadomienia o osiągnięciu krytycznych wartości lub zaistnieniu określonych zdarzeń
można dostawać pocztą elektroniczną wprost do skrzynki “Odebrane”.

Powiadomienia dopasowane do potrzeb

Powiadomienia łatwo zdefiniować i konfigurować w zaledwie kilku krokach:
•

Należy określić zestaw kryteriów, pod kątem których będą analizowane dane o firmie –
kryteria mogą być złożone, co zapewni większą trafność informacji.

•

Następnie należy utworzyć formatkę powiadomienia pocztą elektroniczną, wskazując pola i
parametry z danych systemowych, mające się w niej znaleźć, można też napisać dowolną
wiadomość tekstową.

•

Potem określamy filtry decydujące, jakie powiadomienia chcemy otrzymywać – na

•

Na koniec, by dodatkowo zwiększyć skuteczność powiadomień, określamy, którzy

przykład tylko o zamówieniach dotyczących konkretnego towaru.
pracownicy mogą subskrybować ich otrzymywanie.

Zarządzanie subskrypcjami

Użytkownik może subskrybować tylko te powiadomienia, którymi jest zainteresowany. Gdy
przestają mu być potrzebne, odwołuje subskrypcję.

Szablony powiadomień

System jest dostarczany z sześcioma gotowymi szablonami powiadomień:
•

Zamówienie—zapewnić dostawę towaru: powiadomienie wysyłane do dostawców lub
innych stron, przypominające o zbliżającym się terminie dostawy.

•

Zamówienie—brak

potwierdzenia

od

dostawcy:

powiadomienie

dostawcy

lub

odbiorców, że nie otrzymano potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
•

Zamówienie—nie otrzymano dostawy: zaalarmowanie dostawcy lub pracowników, że
dostawa nie

•

nadeszła w ustalonym terminie.

Zlecenie produkcji—opóźnienie uruchomienia produkcji: powiadamianie szefów
produkcji o zmianach w harmonogramach i terminach produkcji.

•

Magazyn—stan towaru: informowanie dostawców, że wybrany towar osiągnął określony
stan magazynowy.

•

Produkcja—zmiana zestawienia materiałowego: poinformowanie pionu zaopatrzenia, że
zmieniono zestawienie materiałowe.

Dodatkowe informacje o Gospodarce Magazynowej w Microsoft Dynamics NAV znajdują się
pod adresem www.microsoft.pl/dynamics/nav.
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym.
MICROSOFT NIE OFERUJE W TYM WYDAWNICTWIE ŻADNYCH GWARANCJI JEDNOZNACZNYCH, USTAWOWYCH CZY TEŻ DOMYŚLNYCH.

