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Głębsza integracja procesów 
biznesowych
Wkraczamy w świat cyfrowej transformacji, która zmienia rynek, 
konsumentów, konkurencję. Wpływa także na zmianę strategii i modeli 
biznesowych współczesnych przedsiębiorstw. W zaskakującym tempie 
pojawiają się innowacyjne rozwiązania technologiczne. Widoczne są 
trendy, które nadają kierunek ewolucji. Ewolucji bazującej na mobilności, 
sztucznej inteligencji, chmurze obliczeniowej i analityce.

Warunkiem wzrostu organizacji stała się ścisła integracja procesów 
biznesowych, dzięki której przedsiębiorcy zyskują dostęp do informacji. 
Wgląd w sprawdzone, wiarygodne dane w dowolnym miejscu i o każdej 
porze. Podejmują świadome, bazujące na faktach decyzje biznesowe, 
zyskują stały monitoring sytuacji przedsiębiorstwa, zapewniając wysoką 
produktywność oraz możliwość szybkiego reagowania.

Microsoft Dynamics NAV 2018 to system ERP, który przeniesie Twoją 
firmę na wyższy poziom, nada jej nową wartość. Pozwoli wkroczyć 
na ścieżkę cyfrowej transformacji i rozwinąć możliwości organizacji 
oraz pracowników, opierając się na zintegrowanych, inteligentnych 
rozwiązaniach biznesowych. W zgodzie z nowym nurtem przekształci 
Twoją organizację w inteligentne przedsiębiorstwo cyfrowe.

https://www.dynamicsnav.pl/microsoft-dynamics-nav-2018/
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Rozwój systemu Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV to linia zintegrowanych i elastycznych rozwiązań wspomagających zarządzanie biznesem oraz procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach. System rozwija się 
w kierunku integracji. Współpracuje z innymi produktami z rodziny Microsoft, umożliwiając automatyzację i usprawnienie działań w obszarach kluczowych dla sukcesu firmy, takich 
jak zarządzanie finansami, łańcuchem dostaw oraz relacjami z klientami. 

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

1987

2012

2014

2010

2013
NAV 2009 R2

 ˍ Integracja z Microsoft Dynamics CRM
 ˍ Personalizowane role użytkowników
 ˍ Wizualizacja danych biznesowych

NAV 2013 R2
 ˍ Dodatkowe narzędzia dla dużych instalacji
 ˍ Integracja z Office 365 i Microsoft Azure

 ˍ Aplikacja na tablet
 ˍ Bankowość elektroniczna
 ˍ Microsoft Power BI
 ˍ Pogłębiona integracja z Office 365 i Microsoft Azure
 ˍ RapidStart Upgrade
 ˍ Raportowanie w Microsoft Word
 ˍ Udoskonalony interfejs

NAV 2013 NAV 2015

https://www.dynamicsnav.pl/microsoft-dynamics-nav/
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Microsoft 
Dynamics NAV 2018

 ˍ Ustawienia systemu dostępne z jednego miejsca

 ˍ Rozbudowane zarządzanie zadaniami użytkowników

 ˍ Obsługa pracowników na poziomie księgi głównej

 ˍ Automatyczna klasyfikacja 
kontaktów i zapasów na 
podstawie analizy zdjęć

 ˍ Pogłębiona integracja z 
Microsoft Dynamics 365 
for Sales, Microsoft Flow, 
Microsoft Power BI, 
Microsoft Outlook

 ˍ Synchronizacja dostawców  
z usługą OCR – Kofax ICS

 ˍ Predefiniowane raporty 
Microsoft Excel

2015

2016 2017

NAV 2016

NAV 2017

 ˍ Aplikacja na smartfon
 ˍ E-everything (Bankowość elektroniczna, 

Import kursów wymiany walut NBP)
 ˍ Ponad 60 rozszerzeń klienta sieci Web
 ˍ Przepływy pracy 
 ˍ Rozszerzenia w obszarze finansów
 ˍ Współpraca natywna z Azure SQL
 ˍ Współpraca natywna z Microsoft Dynamics CRM
 ˍ Współpraca natywna z Power BI
 ˍ Zarządzanie dokumentami i OCR

 ˍ Wtyczka do Microsoft Outlook 
 ˍ E-everything
 ˍ Integracja z Microsoft Excel
 ˍ Wbudowany widok Power BI
 ˍ Integracja z usługą Microsoft Bookings
 ˍ Microsoft Flow i PowerApps
 ˍ Cortana Intelligence
 ˍ Ułatwienia dla użytkownika
 ˍ Szablony e-mail 
 ˍ Rozbudowa obszaru CRM
 ˍ Rozbudowa obszaru finansów
 ˍ Rozbudowa obszaru zapasów
 ˍ Rozbudowa obszaru zleceń
 ˍ Rozszerzenia
 ˍ Uproszczone ustawienia i konfiguracja
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2018
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 ˍ Instrukcje dotyczące ustawień połączenia Dynamics 365 for Sales

Korzystając z instrukcji, można przeprowadzić kompletną synchronizację po 
wcześniejszym ustawieniu parametrów połączenia CRM. Synchronizacja jest wykonywana 
w tle, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przerywać swojej pracy. W ramach instrukcji 
zostały zawarte wskazówki dotyczące sprzężenia sprzedawców z użytkownikami CRM. 
Sprzężenie tych elementów jest warunkiem synchronizacji danych pomiędzy Dynamics 
365 for Sales i Dynamics NAV. 

 ˍ Okno Ustawienia połączenia Dynamics 365 for Sales

Z okna Ustawienia można przejść do okna Zlecenia synchronizacji integracji, w którym 
dostępne są informacje na temat postępu uruchomionych procesów synchronizacji,  
a także o liczbie rekordów w Microsoft Dynamics NAV i w połączonym  
Dynamics 365 for Sales.

 ˍ Sprzężenie rekordów pomiędzy Dynamics NAV i Dynamics 365 for Sales

Aby zdefiniować parametry sprzężenia systemu NAV i Dynamics 365 for Sales (CRM), 
można ustawić filtr tabeli integracji dla listy rekordów CRM. Dzięki temu, w synchronizacji 
zostaną uwzględnione wyłącznie rekordy, które spełniają zdefiniowane kryteria.  
W przypadku wyłączenia synchronizacji Dynamics 365 for Sales, wszystkie powiązane  
z nią zlecenia synchronizacji integracji zostaną anulowane.

Głębsza integracja
Najnowsza wersja systemu Dynamics NAV wprowadza jeszcze głębszą integrację z innymi rozwiązaniami Microsoft, 
takimi jak aplikacje Dynamics 365, PowerApps, Microsoft Flow, Office 365 oraz Power BI. System stanowi unikalną 
kombinację rozwiązań usprawniających współpracę i komunikację z narzędziami Business Intelligence.

Współpraca z Dynamics 365 for Sales (CRM)
Dynamics 365 for Sales to w pełni zintegrowane z Microsoft Dynamics NAV rozwiązanie, wcześniej dostępne pod nazwą Dynamics CRM. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób,  
aby było gotowe do użycia natychmiast po uruchomieniu. Aby połączyć się z usługą Dynamics 365 for Sales, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Konfiguracja obejmuje ustawienia 
synchronizacji danych dwóch aplikacji w ramach zamówień sprzedaży, dostępności zapasów, jednostek miary i walut.
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Analiza sprawozdań finansowych w Microsoft Excel
Użytkownicy systemu Dynamics NAV, którzy korzystają z widoków głównych 
dyrektora handlowego lub księgowego mogą wskazać, które sprawozdania 
finansowe mają być dostępne w programie Microsoft Excel. Wybrane sprawozdanie 
można rozwinąć nie tylko w trybie stacjonarnym, ale także w przeglądarce -  
w aplikacji Excel Online.  W ramach bieżącej wersji dostępne są także predefiniowane 
raporty Excel, takie jak:

 ˍ Bilans

 ˍ Rachunek wyników

 ˍ Zestawienie przepływów pieniężnych

 ˍ Zestawienie zysków zatrzymanych

 ˍ Wiekowanie zobowiązań

 ˍ Wiekowanie należności

Fakturowanie zbiorcze z Microsoft Bookings
Firmy korzystające z aplikacji Bookings w pakiecie Office 365 mogą zbiorczo 
fakturować transakcje dotyczące rezerwacji. Strona Niezaksięgowane rezerwacje 
w Microsoft Dynamics NAV zawiera listę zakończonych rezerwacji firmy. Na tej 
stronie można wybrać rezerwacje do zaksięgowania i utworzyć robocze faktury dla 
świadczonych usług.

Synchronizacja dostawców w Lexmark Invoice 
Caputure Service
Dzięki tej funkcjonalności można uzyskać lepsze wyniki w zakresie rozpoznawania 
dostawców przy pomocy oprogramowania w Lexmark Invoice Caputure Service. 
Podczas „uczenia” programu użytkownik ma możliwość ręcznego wyboru 
dostawców i przypisywania ich do poszczególnych nowych szablonów faktur. 
Podczas synchronizacji wszystkie dane dostawców, takie jak numer, nazwa, adres, 
NIP, numery telefonów i kont bankowych są przekazywane do programu Lexmark 
ICS.

Migracja danych i plików z programu QuickBooks
Rozszerzenie QuickBooks umożliwia import plików transakcji płacowych w formacie 
QuickBooks IIF. Po zainstalowaniu rozszerzenia można zaimportować zgromadzone 
dane płacowe, takie jak data, konta płacowe, opis czy kwota. Informacje  
są mapowane zbiorowo na odpowiednie konta księgowe dla każdego konta 
płacowego. Rozszerzenie zawiera również przykładowy plik płacowy, przy pomocy 
którego użytkownik ma możliwość przetestowania funkcjonalności na firmie 
demonstracyjnej.
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Lepsze dopasowanie do potrzeb użytkownika
W najnowszej wersji Dynamics NAV zadbano o wyższy komfort i wygodę pracy 
użytkowników systemu ERP. Dzięki wprowadzonym ulepszeniom pracownicy mogą 
efektywniej i szybciej wykonywać powierzone im zadania oraz dostosować program 
do swoich wymagań.

Personalizacja środowiska pracy
W wersji NAV 2018 użytkownik już po kilku kliknięciach może wyświetlić dane, które powiązane 
są z jego rolą i zakresem działalności lub zoptymalizować sposób wprowadzania danych  
w przeglądarce.

Dzięki personalizacji istnieje możliwość:
 ˍ przenoszenia lub ukrywania treści, takich jak kolumny, pola, okienka informacyjne, 

wykresy i wskaźniki wydajności;

 ˍ dodawania nowych informacji  w kolumnach lub polach;

 ˍ blokowania kolumny, tak by dane pola były widoczne podczas przewijania.

W nowej wersji dodano:
 ˍ możliwość przenoszenia, ukrywania lub wyświetlenia pól na stronie;

 ˍ przenoszenie, ukrywanie lub wyświetlenie kolumn na stronie;

 ˍ blokowanie kolumn podczas przewijania strony, tak aby wybrany obszar arkusza 
pozostał nadal widoczny, podobnie jak w programie Microsoft Excel;

 ˍ przenoszenie lub ukrywanie wskaźników;

 ˍ możliwość przenoszenia lub ukrywania części stron, takich jak pola informacji  
lub części widoku głównego użytkownika;

 ˍ anulowanie personalizacji i przeprowadzenie jej od nowa;

 ˍ na potrzeby administratorów IT, dodano także opcję blokowania możliwości 
personalizacji dla grupy użytkowników z poziomu strony Profil lub anulowania 
personalizacji z poziomu wszystkich stron, lub strony poszczególnych użytkowników.

Personalizacja w kliencie sieci Web
Każdy użytkownik systemu ma możliwość personalizacji środowiska pracy z poziomu przeglądarki internetowej. Wprowadzone zmiany zapisuje się błyskawicznie i są widoczne wyłącznie 
dla użytkownika, nawet po zalogowaniu się do aplikacji z innego urządzenia.

https://www.dynamicsnav.pl/microsoft-dynamics-nav-2018/
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Nowe możliwości raportowania
W wersji Dynamics NAV 2018 zadbano o lepszą dostępność do narzędzi analityki biznesowej. Użytkownicy systemu mogą działać 
szybciej i podejmować lepsze decyzje, dzięki nowym możliwościom i pogłębionej integracji.

Raporty Power BI dostępne bezpośrednio w systemie ERP
Zintegrowane z Microsoft Dynamics NAV narzędzia analityki biznesowej są zawsze  
w zasięgu ręki. Dzięki nowym usprawnieniom kluczowe raporty Power BI można 
udostępniać z poziomu najczęściej używanych list w systemie ERP. Power BI pozwala  
nie tylko na wyszukiwanie i filtrowanie raportów poprzez wybieranie rekordów 
powiązanych z wybraną stroną listy, ale także na ich obsługę w trybie interaktywnym.

Funkcja podglądu i wydruku raportów
Funkcjonalność Podglądu raportów dostępna w NAV 2018 pozwala na wyświetlanie faktur, 
deklaracji podatkowych, zestawień kontrolnych oraz bilansowych bezpośrednio  
w systemie, bez potrzeby pobierania plików. Praca z tą funkcją jest bardzo prosta zarówno 
z poziomu przeglądarki internetowej na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. 
Obsługa danych jest możliwa poprzez kliknięcie, wpisywanie, przeciąganie elementów, 
przybliżanie i przewijanie stron, zaznaczanie oraz kopiowanie tekstu, a także korzystanie  
z łączy. Wydruki będzie można wykonywać bezpośrednio z przeglądarki.

Usprawnienia w zakresie raportowania Intrastat
W Dynamics NAV 2018 wprowadzono możliwość oznaczenia wymogu przygotowania 
raportów Intrastat. W celu usprawnienia raportowania należy ustawić domyślne typy 
transakcji dla standardowej sprzedaży i zakupów, a także zwroty sprzedaży i zakupów. 
Podczas wprowadzania dokumentu, który należy uwzględnić w raporcie Intrastat, system 
użyje domyślnych wartości dla typu transakcji z okna Ustawienia Intrastat.
Aby zobaczyć błędne wiersze dziennika Intrastat, które trzeba skorygować przed 
wysłaniem, należy użyć raportu Intrastat - lista kontrolna. Po uruchomieniu raportu 
wyświetlą się szczegóły błędu, a także wszystkie wiersze lub tylko te zawierające błędy.

Podgląd raportów w kliencie sieci Web
W nowej wersji wystarczy kliknięcie przycisku Podgląd na stronie żądania raportu,  
aby podejrzeć wybrany przez użytkownika dokument. Raport zostanie wyświetlony  
za pomocą kontrolki przeglądarki PDF, dzięki czemu możliwe będzie nawigowanie 
między stronami raportu oraz pobranie go na komputer użytkownika. Podgląd raportów 
w kliencie sieci Web wzbogacono o kilka dodatkowych funkcji obsługiwanych przez 
wszystkie przeglądarki. Na pasku narzędzi znajduje się szereg funkcji umożliwiających 
dalszą pracę z raportem, takich jak m.in. powiększanie, zmniejszanie oraz pobieranie 
raportu do pliku.

Kolejne, dwie nowe funkcje dotyczą zaznaczania tekstu i przesuwania jego fragmentów.
 ˍ Zaznaczanie tekstu - funkcja umożliwia zaznaczenie pojedynczych słów, zdań, 

paragrafów lub wierszy raportu, a następnie kopiowanie ich i wklejanie w innych 
obszarach aplikacji, na przykład w module zarządzania finansami czy dokumencie 
Microsoft Word.

 ˍ Tryb przesuwania - funkcja umożliwia przesuwanie zaznaczonego obszaru raportu 
w dowolnym kierunku, przy jednoczesnym zachowaniu podglądu pozostałych 
obszarów. Jest przydatna zwłaszcza podczas powiększania obrazu i przybliżaniu 
szczegółów.
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Wyższa produktywność dzięki 
usprawnieniom
Najnowsza wersja systemu Dynamics NAV wprowadza liczne rozwiązania, 
które znacząco poprawiają jakość współpracy pomiędzy użytkownikami 
systemu ERP, podnosząc ich szybkość i skuteczność działań, usprawniając 
realizowane procesy i optymalizując zadania.

Image Analyzer
W wersji NAV 2018 pojawiło się rozszerzenie Image Analyzer, które jest 
rozbudowanym narzędziem do analizy obrazów. Dzięki wykorzystaniu Computer 
Vision API for Microsoft Cognitive Services wykrywa atrybuty obrazów dodawanych 
do kartotek zapasów lub kontaktów. Rozpoznaje między innymi wiek oraz płeć osoby, 
kolory i typy zapasów, bazując na zdefiniowanych atrybutach.

Zadania użytkowników
Nowa funkcjonalność pozwala tworzyć alerty przypominające o zadaniach,  
które należy wykonać. Każdy użytkownik Dynamics NAV może tworzyć zadania 
zarówno dla siebie, jak i dla innych osób. Dodatkowo system pozwala na zbiorcze 
usuwanie zadań za pomocą raportu Usuń zadania użytkownika.

Zapisy księgi pracowników
W zapisach Dziennika głównego dodano nowy typ kont oraz kont przeciwstawnych. 
Księgowanie zapisów z typem Pracownik tworzą Zapisy księgi pracowników. 
Dodatkowo istnieje możliwość księgowania i wyksięgowywania płatności na konta  
z typem Pracownik.
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Usprawnienia funkcji Zmień wymiary globalne
We wcześniejszych wersjach, raport Zmień wymiary globalne wywoływał 
księgowanie jednej dużej transakcji, wskutek czego blokowane były pozostałe 
działania. W NAV 2018 zadanie jest przetwarzane równolegle i wykonywane dla 
każdej tabeli w formie oddzielnych, niezależnych zleceń realizowanych w tle. 
Dodatkowo pozostali użytkownicy mogą pracować w trybie do odczytu na danych 
zawartych w tabelach, których nie obejmuje aktualizacja wymiarów globalnych. 
Każde zadanie zakończone niepowodzeniem można uruchomić ponownie od 
miejsca, w którym wystąpił błąd.

Zbiorcze księgowanie zamówień, faktur  
i faktur korygujących
Microsoft Dynamics NAV 2018 oferuje prostą w obsłudze funkcję zbiorczego 
księgowania zamówień, faktur i faktur korygujących. Wystarczy zaznaczyć 
interesujące dokumenty i kliknąć przycisk Księguj zaznaczone.

Zgłaszanie zestawień sprzedaży do UE 
przekraczających 9999 pozycji
Funkcja obsługuje zgłoszenia zestawień sprzedaży do Unii Europejskiej,  
które przekraczają 9999 pozycji. Użytkownik systemu powinien wyłącznie zmienić 
maksymalną liczbę pozycji na 9999 w oknie Konfiguracja raportu VAT dla listy 
sprzedaży do UE. W przypadku zgłoszenia tak obszernego raportu, NAV 2018 
generuje odpowiednie komunikaty, a następnie przesyła je na portal Government 
Gateway. Wyniki zgłoszenia są dostępne w zapisach dziennika.

Księgowanie na kontach Księgi głównej bezpośrednio  
z poziomu dokumentu
Jeśli zachodzi potrzeba dodania opłaty dodatkowej lub usługi do dokumentu 
sprzedaży, lub zakupu, a zapas nie znajduje się w katalogu zapasów, istnieje 
możliwość dodania danego zapasu bezpośrednio w wierszach dokumentu  
i zaksięgowania przychodu na konkretnym koncie księgi głównej.
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Anulowanie i korygowanie zaksięgowanych faktur powiązanych ze zleceniem
W wersji Dynamics NAV 2018, procedura anulowania zaksięgowanej faktury sprzedaży, w której pomyłkowo pominięto 
rabat lub wybrano niewłaściwe wymiary, została uproszczona. Wybranie akcji Anuluj lub Koryguj w zaksięgowanej fakturze 
jest wystarczające, aby utworzyć fakturę korygującą. W tle zostaną wygenerowane automatycznie wiersze planowania 
zlecenia. 

Usprawnienia w zakresie ustawień księgowania i powiadomienia o brakujących 
ustawieniach księgowania

Nowością w NAV 2018 jest oznaczenie obowiązkowych pól kont Księgi głównej, które należy ustawić tak, aby zostały 
uwzględnione poszczególne scenariusze księgowań z określonymi parametrami księgowania. Otwarcie kartotek ustawień 
księgowania umożliwi podgląd kont, dla których należy aktywować funkcje księgowania. 

Opracowano inteligentny algorytm podpowiadający konta na listach ustawień księgowania. Aby uruchomić tę funkcję, 
wystarczy dodać kombinację wybranych grup księgowych i kliknąć przycisk Sugeruj konta. Zastosowanie algorytmu 
spowoduje przeprowadzenie analizy istniejących ustawień i zasugeruje użycie konta Księgi głównej z podobnymi 
ustawieniami. 

Nowa wersji Dynamics NAV została także wzbogacona o funkcje umożliwiające kontrolowanie usuwania ustawień 
księgowania. Użytkownik może sprawdzić, czy określone ustawienia księgowania istnieją i zostały użyte w systemie 
poprzez oznaczenie pola Użyto w zapisach ksiąg. Istnieje możliwość skonfigurowania systemu w taki sposób, aby wysyłał 
powiadomienia o brakujących ustawieniach księgowania już na etapie przygotowywania dokumentu. 
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Microsoft Dynamics NAV
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 procesami, rozwojem. Budujesz nowe możliwości i podejmujesz świadome, dobre decyzje biznesowe.

Microsoft Dynamics NAV to światowej klasy oprogramowanie dla biznesu, z którego korzysta 160 000 firm w 195 krajach. Wyróżnia się elastycznością, wydajnością i 
intuicyjnością. 

To dzięki tym cechom jest najpopularniejszym systemem ERP z rodziny produktów Microsoft. 

System wybrany przez  
160 000 firm z całego świata

Funkcjonuje w 195 krajach

Cieszy się zaufaniem 
2 700 000 użytkowników 

systemu ERP

Bogata funkcjonalność

Intuicyjne i elastyczne 
narzędzie biznesowe

Rozbudowany  
o rozwiązania biznesowe  

i branżowe

Dostępny zarówno  
w chmurze, jak i na 

serwerach lokalnych

Integruje wszystkie 
obszary działalności 

przedsiębiorstwa

Zintegrowany z Office 365, 
Microsoft Dynamics 365  

i Microsoft Azure

Polska funkcjonalność zgodna 
z lokalnymi wymogami 

prawnymi

System ERP pełen innowacji

www.dynamicsNAV.pl
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