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Miks valida BCS Itera Microsoft Dynamics 
NAV varahalduslahendus?

Reageerivast planeerivaks 

Selmet reageerida ootamatult tekkivatele avariidele, 
on mõistlikum kasutada planeerivat lähenemist ja 
kõrvaldada puudused plaaniliste hooldustööde käi-
gus. Nõnda on planeeritavad tööd ja nende tähtajad 
juba ette teada ning kulud eelarvestatud. On üle-
vaade eelarve täitumisest. 

Terviklik ERP-lahendus

Microsoft Dynamics NAV koos BCS Itera varahaldus- 
lahendusega võimaldab ettevõtte toimimiseks vajali-
ku info (finants, ost, müük, varahaldus jne) koondada 
ühte programmi. See võimaldab otsustamiseks vaja-
liku info saada kiirelt, igal ajahetkel ja ülevaatlikult (sh 
graafiliselt).

Aja ja kulude kokkuhoid

Ühtne ERP-lahendus aitab vähendada mitmekordsest 
info sisestamisest tulevat vigade arvu. Info on kasuta-
tav pärast ühekordset sisestamist, tagades süsteemis 
õige ja ajakohase info ning hoida kokku aega ja kulu-
sid.

Kuidas aitab varahalduslahendus töid  
planeerida?

 ▪ Parem ülevaade varadest. Tekib detailne ülevaa-
de varakogumitest ja varadest. Igale varale saab  
lisada piiramatul hulgal näitajaid ehk parameet-
reid ning koguda operatiivandmeid ehk näite.  

 ▪ Ohtude ennetamine. Varal tekivad kasutami-
se käigus erinevad puudused, nt määrdumine,  
kulumine, avariid. Puuduste kajastamine võimal-
dab luua kiire ja operatiivse tööplaani nende puu-
duste kõrvaldamiseks ning ennetada võimalikke 
varaga seotud rikkeid. 

 ▪ Terviklik hooldustööde haldus. Tänu määratava-
tele hooldusvälpadele ja nende alusel tekkivatele 
töödele on võimalik saada iga vara lõikes detailne 
ülevaade töödest, mahtudest ja tähtaegadest.

 
 ▪ Eelarve loomine.  Puuduste nimekiri ja tööplaan 
võimaldavad suure detailsusega planeerida tule-
vaste perioodide eelarvet.

 ▪ Finantsprognoosid. Eelarve alusel on võima-
lik teha finantsprognoose. Lahendus võimaldab 
jooksvalt jälgida eelarve täitumist. Seega ei pea 
finantsinimesed ja juhid enam ootama kinnitatud 
kuu aruandeid, vaid omavad otsustamiseks vaja-
likku operatiivset informatsiooni.

        Vt pöördel

BCS Itera Varahalduslahendus
BCS Itera Varahalduslahendus on mõeldud taristu ettevõtetele, mille põhitegevus sõltub suurest hulgast 
füüsilisest varast ning mis teenib selle toimiva vara abil tulu. Seepärast on ettevõtte igapäevatöö kor-
raldamise eesmärk vähendada reageerimist avariidele ja teostada vajalikud tööd vastavalt tööplaanile, 
kasutades selleks parimat aega ja hinda ning tagades taristu maksimaalse toimimise. BCS Itera Varahal-
duslahendus tuleb siin abiks. 

Kontakt
BCS Itera AS
Mäealuse 2/1,  Tallinn 12618
Tel. +372 650 3380 
itera@itera.ee / www.itera.ee
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