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Microsoft Dynamics NAV 2016 
Znacznie więcej niż system ERP
Ciężko	pracowałeś,	by	zbudować	wizję	Twojej	firmy.	Z	Microsoft	Dynamics	NAV	ta	wizja	staje	
się	rzeczywistością,	dzięki	której	przejmujesz	pełną	kontrolę	nad	organizacją,	zachodzącymi	
w	niej	procesami	oraz	rozwojem.	Budujesz	nowe	możliwości	i	podejmujesz	świadome,	dobre	
decyzje	biznesowe.

Microsoft	Dynamics	NAV	to	światowej	klasy	system	ERP,	z	którego	korzysta	117.000	firm	w	42	
krajach.	Wyróżnia	się	elastycznością,	wydajnością	i	intuicyjnością.	To	dzięki	tym	cechom	jest	
najpopularniejszym	systemem	ERP	z	rodziny	produktów	Microsoft.

Przejmij	kontrolę	nad	swoim	biznesem	z	Microsoft	Dynamics	NAV.

	\ Wykorzystywany	w	codziennej	pracy	przez	117.000	firm	z	całego	świata	
	\ Najpopularniejszy	system	ERP	z	rodziny	produktów	Microsoft	
	\ Bogata,	na	bieżąco	rozbudowywana	funkcjonalność	
	\ Intuicyjne,	elastyczne	narzędzie	biznesowe	
	\ Certyfikat	zgodności	z	ustawą	o	rachunkowości	
	\ Integracja	z	Office	365,	CRM	Online	oraz	Microsoft	Azure	
	\ Polska	funkcjonalność	zapewnia	zgodność	z	lokalnymi	wymogami	prawnymi
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NAV 2009 R2

NAV 2013

NAV 2013 R2
	\ Integracja	z	Microsoft	Dynamics	CRM
	\ Personalizowane	role	użytkowników
	\ Wizualizacja	danych	biznesowych

	\ Integracja	z	OneNote
	\ Klient	sieci	Web
	\ Narzędzia	RapidStart
	\ Prognozowanie	przepływów	pieniężnych
	\ Rachunek	kosztów
	\ Rozszerzenie	możliwości	klientów	sieci	Web	
i	Sharepoint

	\ Zarządzanie	kompletacją

	\ Dodatkowe	narzędzia	dla	dużych	instalacji
	\ Integracja	z	Office	365	i	Microsoft	Azure

1987
2010 2013

2012

Rozwój systemu Microsoft Dynamics NAV
Sukces w oparciu o doświadczenie
Microsoft	Dynamics	NAV	jest	odpowiedzią	na	potrzeby	
współczesnego	rynku.	Podobnie	jak	on,	ciągle	się	zmienia.	
Rozbudowuje	swoje	funkcjonalności,	poszerza	możliwości,	
podnosi	wydajność.	

NAV	2016	to	szereg	nowych	rozwiązań,	stworzonych	z	myślą	
o	rozwijającym	się	biznesie	i	o	potrzebach	przedsiębiorców.	

4



NAV 2015

NAV 2016

NAV+1   NAV+2
	\ Aplikacja	na	tablet
	\ Bankowość	elektroniczna
	\ Microsoft	Power	BI
	\ Pogłębiona	integracja	z	Office	365		
i	Microsoft	Azure

	\ RapidStart	Upgrade
	\ Raportowanie	w	Microsoft	Word
	\ Udoskonalony	interfejs

	\ Aplikacja	na	smartfon
	\ E-everything	(Bankowość	elektroniczna,	
Import	kursów	wymiany	walut	NBP)

	\ Ponad	60	rozszerzeń	klienta	sieci	Web
	\ Przepływy	pracy	
	\ Rozszerzenia	w	obszarze	finansów
	\ Współpraca	natywna	z	Azure	SQL
	\ Współpraca	natywna	z	Microsoft	
Dynamics	CRM

	\ Współpraca	natywna	z	Power	BI
	\ Zarządzanie	dokumentami	i	OCR

	\ Łatwy	i	intuicyjny	interfejs
	\ Kompletne	rozwiązanie	biznesowe		
dla	sektora	SMB

	\ Kontynuacja	strategii	One	Microsoft
	\ System	ERP	szybki	i	prosty	we	wdrożeniu

2015
2014 2016/2017
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Przygotuj się na 
rewolucję z NAV 
2016
Microsoft	Dynamics	NAV	rozwija	się	wraz	z	rynkiem		
i	potrzebami	użytkowników.	Analizując	zachodzące	zmiany,	
Microsoft	wprowadził	jeszcze	bardziej	funkcjonalną		
i	innowacyjną	wersję	oprogramowania	–	NAV	2016.	Pozwala	
ona	efektywniej	zarządzać	procesami,	zadaniami		
oraz	wszystkimi	kluczowymi	obszarami	firmy.	Usprawni	
działania	pracowników	i	podniesie	zyski	Twojej	organizacji.	

Microsoft	Dynamics	NAV	2016	opiera	się	na	3	fundamentach.	
Najnowsza	wersja	jest	jeszcze	bardziej	przyjazna	
użytkownikom,	dostosowuje	się	do	wymagań	zarówno	
dużych,	jaki	i	średnich	firm,	a	także	dostarcza	zestaw	narzędzi	
pozwalających	na	szybsze	wdrożenie.	NAV	2016	to	kompletne	
wsparcie	dla	biznesu.
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Kompletne wsparcie dla biznesu
	\ E-everything	(Bankowość	elektroniczna,	Import	kursów	wymiany	walut	NBP)

	\ Przepływy	pracy		

	\ Rozszerzenia	w	obszarze	finansów	

	\ Współpraca	natywna	z	Microsoft	Dynamics	CRM

	\ Współpraca	natywna	z	Power	BI

	\ Zarządzanie	dokumentami	i	OCR

Proste i intuicyjne narzędzie pracy
	\ Aplikacja	na	smartfon

	\ Integracja	z	Windows	10

	\ Rozbudowane	funkcjonalności	klienta	sieci	Web

Szybkie wdrożenie
	\ Automatyczne	testy	wydajności	

	\ Rozszerzenia

	\ Współpraca	natywna	z	Microsoft	Azure	SQL

1.
2.
3.
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Kompletne wsparcie  
dla biznesu
NAV	2016	zawiera	zaawansowane	funkcjonalności	systemu	
ERP	oraz	CRM.	Połączenie	to	pozwala	podnieść	wydajność	
i	efektywność	działań,	usprawnić	procesy	biznesowe	oraz	
zwiększyć	zyski	organizacji.
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E-everything
System	ERP	jest	otwarty	na	integrację	z	dostawcami	zewnętrznych	usług	elektronicznych,	zarówno	w	zakresie	
wysyłania,	jak	i	odbioru	faktur	w	postaci	elektronicznej.	NAV	2016	wspiera	międzynarodowe	standardy	
stosowane	przy	wymianie	dokumentów	elektronicznych,	jak	GTIN	(Globalny	Numer	Jednostki	Handlowej),		
GLN	(Globalny	Numer	Lokalizacyjny),	międzynarodowe	kody	jednostek	miary,	waluty,	kodów	podatkowych	
i	inne.	Dla	dokumentów	wysyłanych	elektronicznie	możliwa	jest	budowa	tzn.	profili,	na	które	składają	
się	określone	zasady	obsługi	dokumentów	(np.	wysyłka	e-mail,	wydruk).	Profile	te	mogą	być	domyślnie	
przypisywane	do	nabywców,	dostawców,	grup	nabywców/dostawców.
	

Bankowość elektroniczna

Bankowość	elektroniczna	jest	modułem	usprawniającym	wprowadzanie	i	wysyłanie	przelewów		
do	oprogramowania	dostarczonego	przez	bank.	Ponadto	moduł	ten	umożliwia	import	pliku	z	wyciągami	
bankowymi	do	systemu	Microsoft	Dynamics	NAV	2016	oraz	ich	automatyczne	rozliczenie.
	

Import kursów wymiany walut NBP

W	Microsoft	Dynamics	NAV	możliwa	jest	ewidencja	transakcji	wielowalutowych.	System	ERP	umożliwia	
zdefiniowanie	walut	i	ewidencję	kursów	wymiany	obowiązujących	przy	przeliczaniu	transakcji	w	wybranej	
walucie,	w	danym	okresie.	Dodatkowo	zostało	wprowadzone	ułatwienie	ewidencji	kursów	wymiany	polegające	
na	importowaniu	ich	z	Internetu,	z	miejsca,	w	którym	są	udostępniane	przez	Narodowy	Bank	Polski.

Zarządzanie dokumentami i OCR
W	NAV	2016	wprowadzona	została	możliwość	obsługi	tzw.	dokumentów	przychodzących,	którymi	mogą	być	
zarówno	dokumenty	otrzymane	w	postaci	elektronicznej,	jak	i	dokumenty	zeskanowane.	Dzięki	współpracy		
z	zewnętrznymi	usługami	OCR,	dokumenty	przychodzące,	np.	faktury	od	dostawców,	mogą	być	automatycznie	
rejestrowane	w	systemie	ERP.	Źródłem	dokumentu	może	być	również	jego	zdjęcie,	wykonane	poprzez	aplikację	
Dynamics	NAV	dla	smartfonów	lub	aplikację	Office	Lens.
	
Każdy	dokument	zarejestrowany	w	systemie	jest	archiwizowany	oraz	może	zostać	włączony	do		procesu	
akceptacji,	który	wywoływany	jest	przez	odpowiedni	przepływ	pracy.	Przepływy	pracy	są	także	wykorzystywane	
w	celu	automatyzacji	określonych	czynności	związanych	z	przetwarzaniem	dokumentów,	np.	automatyczne	
wysyłanie	i	odbieranie	dokumentów,	do	i	z	usługi	OCR.
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Współpraca natywna z Microsoft 
Dynamics CRM
Integracja	NAV	2016	z	Microsoft	Dynamics	CRM	pozwala	efektywnie	
zarządzać	procesami	sprzedaży,	począwszy	od	momentu	złożenia	
zamówienia,	aż	po	realizację	płatności.	Dzięki	ścisłej	integracji	pomiędzy	
nabywcami	i	kontami,	a	także	funkcjom	współdzielonym	w	ramach	
obu	produktów	można	znacznie	zwiększyć	wydajność	zachodzących	
procesów	biznesowych.

Przepływy pracy
NAV	2016	umożliwia	modelowanie	rzeczywistych	procesów	
biznesowych	z	uwzględnieniem	najlepszych	praktyk	branżowych.	
Koncepcja	przepływów	pracy	w	systemie	Microsoft	Dynamics	NAV	
bazuje	na	trzech	elementach:

Połączenie	obu	produktów,	umożliwia:

	\ Synchronizację	danych	nabywców	i	kontaktów	pomiędzy	systemami

	\ Tworzenie	cenników	Microsoft	Dynamics	NAV	w	aplikacji	CRM	

	\ Przegląd	szans	sprzedaży	oraz	ofert	zarejestrowanych		
w	Microsoft	Dynamics	CRM	z	poziomu	Microsoft	Dynamics	NAV	

	\ Wyświetlanie	statystyk	utworzonych	w	Microsoft	Dynamics	NAV		
w	programie	Microsoft	Dynamics	CRM	

	\ Swobodną	nawigację	między	oboma	systemami	

	\ Przenoszenie	zamówień	sprzedaży	z	CRM	do	Dynamics	NAV		
oraz	ich	aktualizację	w	Microsoft	Dynamics	CRM

 \ Akceptacja	–	poszczególne	zadania	oraz	dokumenty	mogą	
być	blokowane	aż	do	momentu	dokonania	akceptacji	przez	
upoważnioną	osobę

 \ Powiadomienie	–	użytkownik	jest	informowany	o	zdarzeniach		
w	systemie	i	o	konieczności	podjęcia	odpowiednich	działań

 \ Automatyzacja	–	poszczególne	zadania	w	ramach	procesu		
są	wykonywane	automatycznie	przez	system	Microsoft	Dynamics	
NAV,	który	przeprowadza	jednocześnie	odpowiednie	obliczenia
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Rozliczenia	międzyokresowe	mogą	być	stosowane	dla:

	\ Dzienników	głównych

	\ Dokumentów	sprzedażowych	(faktur	sprzedaży,	faktur	korygujących	
sprzedaży,	zamówień	sprzedaży,	zamówień	zwrotu	sprzedaży)

	\ Dokumentów	zakupowych	(faktur	zakupu,	faktur	korygujących	
zakupu,	zamówień	zakupu,	zamówień	zwrotu	zakupu)

Rozliczenia międzyokresowe

W	wersji	NAV	2016	dodana	została	nowa	funkcjonalność,	która	
pozwala	na	definiowanie	szablonów	rozliczeń	międzyokresowych	
i	ich	przypisywanie	do	wierszy	już	z	poziomu	dokumentów	
sprzedażowych/zakupowych.	Na	kartotece	szablonu	istnieje	możliwość	
określenia	konta	księgi	głównej,	wartości,	metody	kalkulacji,	daty	
początkowej	oraz	liczby	okresów	rozliczeniowych.	Co	więcej,	
domyślne	szablony		rozliczeń	międzyokresowych	można	definiować	
na	kartotekach	zapasów,	zasobów	oraz	kont	księgi	głównej.	Dzięki	
temu,	po	zaksięgowaniu	faktury	sprzedaży/zakupu,	system	na	
podstawie	szablonu	i	obliczonego	na	tej	podstawie	harmonogramu,	
automatycznie	rozksięguje	wszystkie		wartości.

Podgląd księgowania

W	NAV	2016	dodana	została	nowa	funkcja	pozwalająca	na	podejrzenie	
wyniku	księgowania	z	punktu	widzenia	poszczególnych	ksiąg	jeszcze	
przed	rzeczywistym	zaksięgowaniem	dokumentu	czy	dziennika.	
Pozwala	to	na	uniknięcie	ewentualnych	błędów	oraz	upewnienie	się,		
że	operacja	księgowania	zostanie	przeprowadzona	poprawnie.

Szablony wydruków Word

Od	wersji	NAV	2015	istnieje	możliwość	tworzenia	szablonów	wydruków	dokumentów	
w	formacie	Word.	W	NAV	2016	dodano	możliwość	budowy	własnych	szablonów	dla	
wyciągów	nabywcy.	Dla	każdego	klienta	można	zbudować	indywidulany	szablon	
takiego	wyciągu,	dzięki	czemu	po	wygenerowaniu	dokumentów	dla	określonej	grupy	
klientów,	każdy	z	dokumentów	będzie	posiadał	indywidulną	formę	dostosowaną		
do	danego	nabywcy.

Rozszerzenia w obszarze finansów
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Współpraca natywna z Power BI
Power	BI	to	zbiór	narzędzi	analitycznych,	które	umożliwiają	
tworzenie	wizualizacji	danych	oraz	prezentacji	raportów.	
Nowe	rozwiązanie	PowerBI.com	pozwala	na	połaczenie	z	
predefiniowanym	zestawem	danych	Dynamics	NAV	i	uzyskanie	
szybkiego	dostępu	do	analiz	biznesowych.	Aplikacja	została	
zaprojektowana	pod	kątem	właścicieli,	menedżerów	oraz	
dyrektorów	firm	z	sektora	SMB,	zapewniając	dostęp	do	kluczowych	
informacji	o	klientach,	wynikach	sprzedaży	oraz	finansach.		Pulpit	
i	raporty	wyświetlają	dane	zebrane	dzięki	bogatej	funkcjonalności,	
pozwalając	użytkownikowi	przeglądać	i	analizować	dane.	
Wszystkie	informacje	są	na	bieżąco	odświeżane.

Integracja	Microsoft	Dynamics	NAV	2016	z	Power	BI	umożliwia:

	\ Dostęp	do	pulpitów	i	raportów	poprzez	portal	PowerBI.com	

	\ Tworzenie	raportów	zawierających	wykresy	oparte	o	zestawy	
danych.	Użytkownicy	mogą	je	dowolnie	modyfikować,	
kopiować,	tworzyć	nowe	raporty	oraz	przypinać	do	
istniejących	bądź	nowotworzonych	pulpitów	

	\ Przekazywanie	danych	finansowych	i	sprzedażowych	prosto	z	
systemu	Microsoft	Dynamics	NAV		
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Proste i intuicyjne 
narzędzie pracy
Microsoft	tworzy	proste	i	efektywne	rozwiązania	biznesowe.	
Jednym	z	nich	jest	NAV	2016.	System	ERP	łączy	w	sobie	
szeroki	wachlarz	funkcjonalności	z	intuicyjnym	interfejsem.
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Aplikacja na smartfon
System	Dynamics	NAV	2016	dostępny	jest	jako	aplikacja	na	urządzenia	
mobilne	z	systemami	Android,	iOS	i	Windows.	Wystarczy	ją	pobrać		
z	Google	Play,	App	Store	i	Windows	Store.	Użytkownicy	mają	dostęp		
do	wszystkich	danych,	za	pośrednictwem	swojego	smartfona,	korzystając	
z	pełnej	funkcjonalności	systemu	ERP,	w	znanym	interfejsie	widoku	
użytkownika.

Rozbudowane funkcjonalności  
klienta sieci Web 
Wraz	z	nową	wersją	NAV	2016	wprowadzono	ponad	60	funkcjonalnych	
rozszerzeń,	które	zapewniają	korzystanie	z	wielu	dodatkowych	opcji.	
Rozszerzenia	opierają	się	na	podstawowych	założeniach,	takich	jak	prostota,	
intuicyjność,	wydajność.	Wprowadzone	rozwiązania	mają	za	zadanie	uprościć	
nawigację	oraz	usprawnić	pracę	użytkowników.	

	\ Bezpłatna	aplikacja	do	pobrania	z	Windows	Store,		
iOS	App	Store,	Google	Play	

	\ Aplikacja	wspiera	kamerę	oraz	lokalizację	

Wśród	60	rozszerzeń	znajdują	się	funkcje:

	\ Aktywny	przycisk	podpowiedzi	

	\ Przycisk	Strona	główna

	\ Okno	nawigacji	w	widoku	

	\ Pokaż/ukryj	kolumny	

	\ Zapamiętaj	mój	wybór	

	\ Zmiana	firmy	

	\ Wybór	języka
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System ERP, z którego korzysta 117.000 firm na całym świecie
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Szybkie wdrożenie 
NAV	2016	został	zaprojektowany	tak,	by	wdrożenie	systemu	
było	szybkie	i	proste,	a	realizacja	projektu	przebiegała	według	
najwyższych	standardów.
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Automatyczne testy wydajności 
Rozbudowa	systemu	przez	partnerów,	wymusza	konieczność	
testowania	wprowadzonych	zmian,	przed	ich	finalnym	
uruchomieniem	na	środowisku	produkcyjnym	klienta.	W	NAV	
2016,	po	stronie	środowiska	deweloperskiego,	dodane	zostały	
narzędzia	pozwalające	na	przeprowadzenie	takich	testów	
w	sposób	automatyczny.	Wprowadzone	zmiany	pozwalają	
zaoszczędzić	czas	oraz	zapewnić	powtarzalność	całego	procesu.

Natywna współpraca  
z Azure SQL 
Najnowsza	wersja	oprogramowania	ERP	może	zostać	
uruchomiona	na	platformie	Microsoft	Azure,	w	oparciu	o	
bazę	danych	SQL,	która	działa	jako	usługa.	Pozwala	to	na	
ograniczenie	kosztów	związanych	z	zakupem	i	utrzymaniem	
serwerów	oraz		gwarantuje	dostępność	na	poziomie	99,99%.

Rozszerzenia
Nowa	wersja	wprowadza	mechanizm	tzw.	Rozszerzeń,	
pozwalających	partnerom	oraz	klientom	na	rozbudowę	systemu	
bez	potrzeby	modyfikacji	kodu	źródłowego.	Rozszerzenia	mają	
postać	predefiniowanych	pakietów,	które	mogą	być	w	łatwy	
sposób	instalowane	oraz	usuwane	z	aplikacji,	dając	klientom	
pełną	kontrolę	nad	posiadaną	funkcjonalnością.	Pakietowość	
rozszerzeń,	pozwala	również	na	ich	szybką	i	bezproblemową	
aktualizację.
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	\ wyboru	środowiska	instalacyjnego	pomiędzy	chmurą	a	własnym	
środowiskiem	serwerowym

	\ zwiększenia	wydajności	i	uproszczenia	procesów	poprzez	połączenie	
kluczowych	funkcji	w	ramach	organizacji

	\ zarządzania	firmą	działającą	w	wielu	lokalizacjach	i	krajach,	dzięki	
funkcjom	ERP	przeznaczonym	dla	firm	międzynarodowych

	\ integracji	z	Office	365,	która	zapewnia	lepszy	dostęp	do	poczty	
elektronicznej,	kalendarzy	i	plików,	a	także	danych,	raportów	i	funkcji	
obsługujących	procesy	biznesowe

Microsoft Dynamics NAV 
2016
Microsoft	Dynamics	NAV	to	zaprojektowany	przez	firmę	Microsoft	system	
ERP,	który	wspomaga	przedsiębiorstwa	w	realizacji	ich	celów.	Możliwość	
szybkiego	wdrożenia	i	prostota	użytkowania	to	jego	główne	zalety.

Oprogramowanie	Microsoft	Dynamics	NAV	usprawnia	i	integruje	
wszystkie	procesy	w	firmie,	stwarzając	możliwości	w	zakresie:
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