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Pełna lista Partnerów IT.integro ERP Master League znajduje się na www.masterleague.pl

Kim jesteśmy?

Wdrażamy systemy zarządzania od ponad 20-tu lat

O sieci partnerskiej IT.integro ERP Master League
Przenieśmy Twój biznes na wyższy poziom

Wiemy jak ciężko pracowałeś, by zbudować wizję swojej firmy. Z systemem Microsoft Dynamics NAV ta wizja staje się rzeczywistością, 
dzięki której przejmujesz pełną kontrolę nad organizacją, zachodzącymi w niej procesami oraz rozwojem. Tworzysz nowe możliwości
i podejmujesz świadome, dobre decyzje biznesowe.

Aby to było możliwe, potrzebujesz wsparcia solidnego i wiarygodnego Partnera wdrożeniowego, który pomoże Ci w realizacji Twoich 
planów, wskaże korzystne rozwiązania oraz przekaże niezbędną wiedzę. Partnera, który w swojej pracy kieruje się najwyższymi 
standardami. Działa metodycznie, w oparciu o doświadczenie. Partnera, któremu możesz w pełni zaufać i powierzyć swoje interesy.

Najsilniejsza sieć partnerska 
Microsoft Dynamics NAV w Polsce

Sieć partnerska powstała w 2011 roku. Jej twórcą jest IT.integro – członek elitarnej grupy President’s Club for Microsoft Dynamics, 
laureat tytułów Finalist for a Microsoft Dynamics Regional Partner of the Year, Gold Enterprise Resource Planning Microsoft Partner, 
Microsoft Partner of the Year.

Znak IT.integro ERP Master League jest gwarancją kwalifikacji wdrożeniowych dla systemu Microsoft Dynamics NAV oraz oznacza 
zapewnienie wsparcia, bazującego na kompetencjach całej grupy partnerskiej.
Jest to jedyna taka sieć partnerska, która zrzesza największą grupę konsultantów, wdrażających system do zarządzenia 
przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics NAV.
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2016/2017

2012 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

 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

2013

 Łatwy i intuicyjny interfejs
 Kompletne rozwiązanie biznesowe dla sektora SMB
 Kontynuacja strategii One Microsoft
 System ERP szybki i prosty we wdrożeniu

System ERP

Microsoft Dynamics NAV
Znacznie więcej niż system ERP

Microsoft Dynamics NAV to światowej klasy system ERP z którego korzysta 120.000 firm w 44 krajach. 
Wyróżnia się elastycznością, wydajnością i intuicyjnością. To dzięki tym cechom jest najpopularniejszym 
systemem ERP z rodziny produktów Microsoft. Umożliwia firmom z sektora SMB zarządzać finansami, 
łańcuchem dostaw, magazynem, produkcją, zasobami ludzkimi, czy relacjami z klientem. Przejmij 
kontrolę nad swoim biznesem z Microsoft Dynamics NAV!

 • Wykorzystywany w codziennej pracy przez 120.000 firm z całego świata
 • Najpopularniejszy system ERP z rodziny produktów Microsoft
 • Wspomaga codzienną pracę 2.000.000 użytkowników
 • Bogata, na bieżąco rozbudowywana funkcjonalność
 • Intuicyjne, elastyczne narzędzie biznesowe
 • Certyfikat zgodności z ustawą o rachunkowości
 • Integracja z Microsoft Office 365, Microsoft Dynamics CRM oraz Microsoft Azure
 • Polska funkcjonalność zgodna z lokalnymi wymogami prawnymi

Sukces Twojej firmy dzięki integracji rozwiązań 
Microsoft
Microsoft Dynamics NAV jest kompletnym wsparciem dla biznesu. Dzięki integracji z Office 365, 
Microsoft Azure oraz Microsoft Dynamics CRM, zyskujesz potężne narzędzie do zarządzania, analityki 
i organizacji pracy. Dzięki połączeniu rozwiązań od Microsoft, otrzymujesz dużo więcej niż system ERP. 
Kiedy wiadomości, kalendarze, pliki są powiązane z danymi, raportami i procesami biznesowymi, możesz 
w pełni docenić zalety integracji, których nie poznałbyś, korzystając wyłącznie z oprogramowania ERP. 
Dodatkowo możesz w sposób bardziej świadomy i efektywny realizować procesy sprzedażowe oraz 
podejmować dobre decyzje biznesowe.

Rozwój Microsoft Dynamics NAV
Innowacyjność oparta o doświadczenie

System ERP nieustannie się zmienia. Dostosowuje do potrzeb 
przedsiębiorstw oraz rynku. Przez ostatnie 20 lat zauważalny 
jest trend w kierunku mobilności, chmury, integracji.

Microsoft
Dynamics

NAV

Microsoft
Dynamics

CRM
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Dlaczego my?Jak wdrażamy?

Metodyka Microsoft Dynamics Sure Step
To co nas wyróżnia, to wdrażanie według najwyższych standardów 

Microsoft Dynamics Sure Step to metodyka wdrożeń systemu Dynamics NAV, która została opracowana na podstawie implementacji systemów ERP z rodziny Microsoft. Doświadczenie 
zdobyte w licznych firmach i branżach, pozwoliło stworzyć skuteczną metodykę, opartą na sprawdzonych, ustandaryzowanych działaniach podnoszących jakość wdrożeń. Korzystając 
z metodyki Microsoft Dynamics Sure Step, zapewniamy naszym klientom najwyższą jakość usług, obniżamy koszty oraz przyśpieszamy proces wdrożeń. Klienci aktywnie uczestniczą 
w projektach, dzięki czemu mają stały wgląd w zachodzące procesy oraz realne na nie wpływają. Pozwala to dopasować system do potrzeb użytkowników końcowych już w trakcie 
projektu, szybko reagować na zachodzące zmiany i rozwiązywać na bieżąco potencjalne problemy. Metodyka Microsoft Dynamics Sure Step jest swoistą gwarancją najwyższej jakości 
naszej pracy!

DIAGNOZA
Przegląd procesów, wymagań 
i infrastruktury. Oszacowanie 

kosztów i ROI

ANALIZA
Badanie procesów oraz 

korygowanie istniejący lub 
projektowanie nowych

PROJEKT
Wyłonienie zespołu 

wdrożeniowego, projekt 
modyfikacji, ścieżki migracji

BUDOWA
Konstrukcja i testy 

komponentów systemu, 
funkcjonalna wersja testowa

URUCHOMIENIE
Wyłonienie użytkowników 

końcowych, koniec pracy na 
wcześniejszym systemie ERP

DZIAŁANIE
Formalne i rzeczywiste 

zamknięcie projektu, wsparcie 
powdrożeniowe

Dlaczego warto nam zaufać?

Sieć łączy potencjał oprogramowania Microsoft Dynamics NAV z możliwościami firm partnerskich, wdrażających system ERP. Partnerzy posługujący się znakiem IT.integro ERP Master 
League posiadają kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami oraz zapewniają wsparcie oparte na kompetencjach grupy partnerskiej.

Członkostwo w sieci partnerskiej jest gwarancją najwyższej jakości usług wdrożeniowych. Jest to sygnał, że firma spełniła wysokie i rygorystyczne normy oraz posiada wiedzę 
i umiejętności, które pozwalają realizować wdrożenia ERP w oparciu o zdobyty know-how.

Partnerzy Master League realizują projekty wdrożenia ERP zgodnie z opracowaną przez Microsoft metodyką Microsoft Dynamics Sure Step. Wyznacza ona procedury, standardy i etapy 
wdrożeń, dzięki którym implementacje systemu Dynamics NAV realizowane są efektywnie oraz skutecznie.

IT.integro ERP Master League to:

 • Najsilniejsza sieć partnerska wdrażająca Microsoft Dynamics NAV w Polsce
 • Wysoka jakość usług wdrożeniowych gwarantowana przez metodykę Microsoft Dynamics Sure Step
 • Profesjonalna wiedza potwierdzona specjalistycznymi szkoleniami oraz certyfikatami
 • Głęboka znajomość branży oraz oczekiwań klientów
 • Specjalizacja w produktach Microsoft Dynamics
 • Wsparcie merytoryczne i praktyczne IT.integro
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