
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAV365 on Microsofti platvormil olev lahenduste komplekt, mis annab ühtse ülevaate 

ettevõtte peamistest äriprotsessidest. NAV365 ühendab omavahel kaasaegse 

majandustarkvara Dynamics NAVi, integreerib selle Office365 ja Microsoft Azure’iga. 

 

Kellele 
NAV365 on sobiv neile ettevõtetele, kes on kasvufaasis ning soovivad kasutusele võtta 
tipptehnoloogial baseeruva tarkvaralahenduse, mis rahuldaks vajadused nii täna kui ka 
aastate pärast. 
 

Tagab konkurentsieelise 

Tänu tipptehnoloogiale, suurepärasele funktsionaalsusele ja pidevale innovatsioonile 

võimaldab olla ees oma konkurentidest.  

NAV365 pakub valmis lahendusi, kuidas äriprotsessid ülesehitada, kuid jätab ka vabad 

käed ettevõttel leida oma konkurentsieelised ning kohandada lahendus nutikalt 

vastavalt oma soovidele. 

Parandab klienditeenindust ja lojaalsust 
NAV365 funktsionaalsus ja tehnoloogia toetab paindlikku kliendi- ja tootehaldust, mis võimaldab 

kasvatada klientide lojaalsust.  Lahenduse tehnoloogia on integreeritud ka masinõppe ja 

tehisintellekti Microsoft Cortanaga.  

Toetab kiiret kasvu 
Pilve- ja rendilahendus toetab ettevõtte kiiret kasvu, kuna kasutajaid, võimsust ja 

funktsionaalsust saab paindlikult lisada vastavalt ettevõtte arengule ning vajadusele.  

Toetab terviklikku tarneahelat 
Lahendust saab integreerida erinevate teiste süsteemidega nagu klientide, hankijate ja avaliku 

sektori lahendustega ning seeläbi automatiseerida ja digitaliseerida suur osa äriprotsesse.  

Toetab tarka juhtimist 
Tänu ärianalüütikale annab kõigile võtmeisikutele põhjaliku ülevaate ettevõtte 

tegevustest, finantsidest, varudest ja muudest vajalikest mõõdikutest. 
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NAV365 VÕIMALUSED 
 Seadistatavad analüütilised tunnused  

 Kulude periodiseerimine 

 Valuutade kasutamine, automaatne kursside import 

 Eelarvestamine 

 Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks 

 Intrastat aruanne 

 Käibemaksu deklaratsioon 

 VIES (VD) aruandlus 

 Viivisarved 

 Konsolideerimine 

 Rahavoogude prognoos 

 SEPA pangaliidesed 

 Maksete-laekumiste automaatne sobitamine 

 Sularaha haldus 

 Pangakontode haldus 

 Põhivarad 

 Põhivarade asukohad ja vastutajad 

 Põhivara kindlustus ja hooldus 

 Müügipakkumised-tellimused-arved-kreeditarved 

 Ettemaksuarved 

 Müügiinimeste defineerimine 

 Müügi-kokkulepped e -hinnakirjad 

 Alternatiivsed lähetusaadressid 

 Müügitagastused 

 Klientide ja dokumentide haldus otse Outlookist 

Finantsjuhtimine 

Põhivara ja 

rahavoogude haldus 

Ostujuhtimine 

Müügijuhtimine 

Varude juhtimine 

CRM 

Ärianalüüs 

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618 
itera@itera.ee 
tel: +372 650 3380 

www.itera.ee 

 Kaupade andmebaas 

 Asenduskaubad 

 Virtuaalsed laod e asukohad 

 Ristviited 

 Kaupade analüüsid 

 Inventuur 

 Partiid, seerianumbrid ja säilivusajad 
 Varude planeerimine 
 Komplekteerimine 
 Riiulite haldus  

 Kliendiinfo andmebaas 

 Kliendiinfo päring äriregistrist 

 Kliendi ja hankija kontaktid 

 Outlook integratsioon 

 Kampaaniate planeerimine ja haldus 

 Müügivõimaluste juhtimine 

 

 Valmis PowerBI aruanded 

 Valmis andmelaolahendus 

 Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades 

 Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid 

Rahvusvaheline äritarkvara 

Lepingu 

sõlmimisest 

1 nädalaga 

Projektihaldus 

 Projekti eelarvestamine 
 WIP arvestus 
 Ressursside planeerimine 
 Tööde registreerimine 

 

 
 Ostupakkumised-tellimused-arved- kreeditarved 

 Ostuinimeste defineerimine 

 Ostulepingud e -hinnakirjad 

 Ostutagastused 

 Pakendiaktsiisi arvestuseks andmete koondamine 

 Ostuarvete kinnitusringid 

 Arvete digitaliseerimine (OCR) 

 e-arvete käsitlemine (Omniva/Fitek/Telema) 

Palk ja personal  

 

 Personali- ja palgaarvestus 
 Tööajagraafikud 
 Töötaja- ja juhiportaal 
 Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused 
 Tööohutus ja töötervishoid 
 Haigekassa ja TÖR infovahetus 
 Riiklikud ja sisemised aruanded 
 


