
 

 

Juhi teekaart  
majandustarkvara valikul 

 

Klientide lood 
 

tasuta  

SEMINAR 
koos hommikusöögi ja lõunaga 

9.00 - 9.10 Sissejuhatus 
Sissejuhatus ehk lükkame päevale hoo sisse. Miks juhid peavad olema kursis IT ning 
majandustarkvara arengutega, miks on vaja äriprotsesse digitaliseerida? 

9.00 - 9.25 Juhtide rollist majandustarkvara juurutamisel 
Kuidas valida majandustarkvara, kuidas teha õigeid investeeringuid, ehk mida iga juht peab 
silmas pidama majandustarkvara juurutamisel? 

9.25 - 10.15 

SUUR UUDIS MILLEST EI TOHIKS ILMA JÄÄDA.  
Uus nimi ja uus sisu Dynamics NAV´l 

Miks Dynamics 365 Business Central on tuleviku 
majandustarkvara? 

Microsoft Dynamics 365 Business Central. 
2018 aastal julgeme öelda üsna kindlalt, et NAVi uusim versioon Dynamics 365 Business Central 
on innovatiivsem pilvepõhine majandustarkvara.  Tule kohale, kuula ja lükka ümber või kiida 
takka! Räägime kuhu lahendus areneb, näitame praktilisi võimalusi, mis teevad selle nii heaks.  
Kuidas Microsofti majandustarkvara maailm edasi areneb ning mida peavad silmas pidama 
senised kliendid.  

10.15 - 10.40 Kliendi kogemuslugu – Viru Keemia Grupp 
Miks valiti uusim Microsofti platvorm, milline on esimene kogemus lahendusega ja kasu 
ettevõttele? 
 

11.00 - 11.25 
Kuidas pääseda rumalast tööst? 

IOT ja ERP ehk liidesed lahenduste, masinate ja 
seadmetega 

Praktilisi näited, kuidas digitaliseerides oma protsesse saab automatiseerida suhtlust  
hankijatega, klientidega, seadmetega jne. Räägime, mida oleme teinud aastate jooksul. 

11.25 - 11.55 Ärianalüüsi imed Excelist tehisintellektini 

Tegemist on ühe, enim investeeringuid saava Microsofti valdkonnaga. Sukeldume ärianalüüsi 
maailma, kus vaatame kuidas valdkond avab täiesti uusi perspektiive juhtimaks ettevõtet 
tihedas konkurentsis ja kuidas aitab teha konkurentidest kiiremaid otsuseid. Võtmesõnadeks on 
BI4Dynamics & Power BI.  
Näited-näited-näited BI gurult. 

11.55 - 12.25 Kogemuslugu kliendilt – „Nüüd ma näen!“  Kuidas ärianalüüsi juurutus andis juhtidele uue hingamise igapäevaste otsuste tegemisel. 
Ärianalüüsist saadav võit võib olla väga kiire. 

12.30 - 13.00 

ERILAHENDUSED -> palk365, personal365, 
jaekaubandus, hulgikaubandus, projektide 

haldus, varadehaldus, tootmine, seadmete rent 
jne 

Miks on vaja valdkonnalahendusi ja kuidas need aitavad äri uuele tasemele. Kuidas just 
Dynamics 365 Business Central on selles vallas parim võimalik lahendus maailmas. 
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Vajalik on eelnev registreerumine 
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Ärianalüüsi 

võimalused 
Excelist -> Tehisintellektini 

 

Dynamics NAV  

kõige uuem lahendus  
Dynamics 365 Business Central 
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