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A Microsoft Dynamics NAV
moduljai

Pénzügy
• főkönyv
• vevők és követelések
• szállítók és kötelezettségek
• tárgyi eszközök
• költségtervezés
• készletértékelés

Ügyfélkapcsolat-kezelés
• értékesítés
• marketing
• szerviztevékenység

Disztribúció
• beszerzés
• készletgazdálkodás
• raktárkezelés

Termelésirányítás
• termeléstervezés
• rugalmas gyártás
• ellátástervezés
• kapacitástervezés

Humánerőforrás-menedzsment, 
projektirányítás

• projektek
• erőforrások
• alkalmazotti nyilvántartás

Üzleti intelligencia
• OLAP elemzések
• ad-hoc riportok

Elektronikus kereskedelem
• portál alapú rendszerelérés
• elektronikus kereskedelem
• XML adatkapcsolat

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV

A Microsoft Dynamics a Microsoft válla-
latirányítási és ügyfélkapcsolat-kezelő 
szoftverekkel, és a kapcsolódó meg-
oldásokkal foglalkozó termékcsaládja. 
Ezek a rendszerek a kis-, közepes- és 
nagyméretű szervezeteket támogat-
ják az ügyvitel automatizálásában, a 
nyereségesebb működésben és növe-
kedésük felgyorsításában. A Microsoft 
Dynamics alkalmazásai átfogóan opti-
malizálják a vállalatok stratégiai folya-
matait a pénzügy, az üzleti adatelemzés, 
a humánerőforrások, a projektvezetés, 
az ügyfélkapcsolat-kezelés, a helyszíni 
szervizelés, az ellátásilánckezelés, az 
e-kereskedelem és a termelésirányí-
tás terén. Azáltal, hogy alkalmazottaik, 
ügyfeleik és beszállítóik korszerű meg-
oldásokkal kommunikálhatnak és mű-
ködhetnek együtt egymással, a vállala-
tok időben reagálhatnak, megalapozott 
stratégiákat dolgozhatnak ki és azokat 
kellő gyorsasággal hajthatják végre. 

A Microsoft Dynamics termékcsaládot 
a vállalatmérettől függő igényeknek 
megfelelően tervezték, fejlesztették, 
hogy támogassa akár a KKV szektor, 

akár a közepes és nagyvállalatok igé-
nyeit. A szoftverek zökkenőmentesen 
együttműködnek a Microsoft más 
alkalmazásaival és technológiáival 
(például Office, Windows, SQL Server, 
BizTalk, SharePoint). A megoldáscso-
mag forgalmazásáról hivatalos értéke-
sítési partnereink hálózata gondosko-
dik. Partnereink az ügyfelek igényeihez 
szabott speciális szolgáltatásokat és 
támogatást biztosítanak. A Dynamics 
termékcsalád legújabb tagja a Micro-
soft Dynamics CRM olyan hatékony 
eszközt ad a vállalatok kezébe, amely-
lyel integrálhatják és automatizálhat-
ják folyamataikat az ügyfelek maga-
sabb szintű kiszolgálása, támogatása 
érdekében. A technológia az ügyfelet, 
a vele folytatott kommunikációt és in-
terakciót, valamint az értékesítési és 
vevőszolgálati folyamatok menedzse-
lését állítja szinte az összes tranzak-
ció középpontjába, ezáltal biztosítva 
az egységes és naprakész információ 
megosztását azon alkalmazottak kö-
zött, akik erre támaszkodva a lehető 
legjobb szolgáltatást nyújthatják az 
ügyfeleknek.

A Microsoft Dynamics NAV növekvő kis 
és középvállalatok számára kínál átfo-
gó megoldást a pénzügyi folyamatok, 
az ügyfélkezelés és az elosztási csa-
tornák folyamatainak optimalizálásá-
ra. Az egyszerűen használható és kar-
bantartható vállalatirányítási rendszer 
maximalizálja a termelékenységet, és 
a vevőszolgálatok tökéletesítésével 
növeli a vevői elégedettséget. A teljes 
mértékben személyre szabható Micro-
soft Dynamics NAV lehetővé teszi az 
ügyfelek számára, hogy az igényeiknek 
megfelelő vállalatirányítási rendszert 
alakítsanak ki cégüknek. Az ebből ere-
dő, megnövekedett kapacitásnak kö-
szönhetően könnyebb alkalmazkodni 

a piac változásaihoz, mégpedig anél-
kül, hogy ez gátolná a napi működést. 
Iparági program keretében a Microsoft 
Dynamics NAV partnerek számos ver-
tikális megoldást kínálnak. A vertiku-
mok speciális igényeit lefedő megol-
dás ráépül a vállalatirányítási rendszer 
széleskörű alapfunkcióira, azokkal 
szorosan integrálva működik. Számos 
esetben helyi partnerek nemzetközi-
leg elterjedt, piacvezető megoldásokat 
honosítanak a magyar piaci igényekre 
testre szabva. A partnerek iparági is-
mereteinek köszönhetően ügyfeleink 
saját problémáikra, üzleti folyamata-
ikra választ adó integrált megoldást 
kapnak.

Agrárkereskedelmi és agrárintegrátor vállalatok speciális folyamatainak támo-
gatására, a pontos, aktuális és átlátható elszámolás érdekében készített kiegé-
szítő modult a rEVOLUTION Software a Microsoft Dynamics NAV (korábbi nevén 
Navision) vállalatirányítási rendszerhez. A fejlesztés magyar agrárkereskedelmi 
vállalkozások működését veszi alapul és több sikerrel lezárult projekt tapaszta-
latát ötvözi. 

A mezőgazdaságban a termelők és a 
piac között közvetítő szerepet betöltő 
agrárkereskedelmi és agrárintegrá-
tor közép- és nagyvállalatok számára 
nyújt értékes segítséget a Microsoft 
Dynamics NAV vállalatirányítási rend-
szer kiegészítése a rEVOLUTION-től. 
Ezek a jellemzően több milliárd forint 
forgalmú vállalatok több tucat vagy több 
száz termelővel állnak kapcsolatban, 
és biztosítják számukra a termeléshez 
szükséges input anyagokat (vetőmag, 
vegyszerek, stb.) és azok kötelező nyil-
vántartásait, a termények értékesíté-
sét, az ezzel kapcsolatos raktározási, 
logisztikai, fuvarozási feladatokat, sőt 
szerepet kapnak a támogatásokkal és 
bankhitellel kapcsolatos adminisztráci-
ós kötelezettségek teljesítésében is. A 
szertágazó feladatok és a nagy ügyfél-
kör komoly átlátási képességet és je-
lentős adminisztrációs kapacitást tesz 
szükségessé, ami a komolyabb piaci 
szereplőknél egyértelműen megköveteli 
egy fejlett, az iparág specialitásait keze-
lő rendszer alkalmazását. 

A rEVOLUTION agrárkereskedelmi meg-
oldása támogatja az agrárintegrátor vál-
lalkozások egyedi folyamatait, segítve 
a naprakész, pontos elszámolást a ter-
melők és vásárlók, valamint egyéb külső 
szereplők, mint például a bankok vagy az 
állam felé. A NAV vállalatirányítási rend-
szerbe beépülő, magyar piaci igények 
alapján készült modul – az alap válla-
latirányítási rendszer funkcionalitását 
nagymértékben kibővítve – lehetőséget 
ad a hazai agrárkereskedelemben hasz-
nálatos adatok, folyamatok, nyilvántar-
tások, szerződések, elemzések tárolásá-
ra és kezelésére. A modul a rEVOLUTION 
korábbi sikeres projektjeinek tapasztala-
taira épül, és gyorsan, néhány hét alatt 
bevezethető – testre szabással, oktatás-
sal és adatfeltöltéssel.

A mezőgazdaság számos ponton egye-
di, sajátos módon működik, melyet 
a sztenderd vállalatirányítási (ERP) 
rendszerek nem képesek kezelni. 
Ilyen például, hogy a hosszú terme-
lési ciklus miatt a termelők jelentős 
mértékben támaszkodnak bankhite-
lekre, melyeket nyilván kell tartani, az 
input anyagok felhasználása nehezen 
tervezhető előre, elszámolásuk pedig 
utólag, a termeltetési fedezet figye-
lembevételével történik, vagy például 
a közraktározás, a közraktárjegyek 
kezelése. Mindezek naprakész átte-
kintésére ad megoldást a rEVOLUTION 
agrárkereskedelmi rendszere. A rend-
szer előnyeit nem csak a bevezető vál-
lalatok, hanem a velük kapcsolatban 
álló több száz őstermelő és termelő 
vállalkozás is élvezheti a pontosabban 
követhető árumozgás, naprakész ki-
mutatások, csökkenő adminisztrációs 
teher révén.

A mezőgazdasági modul – az általá-
nos vállalatirányítási rendszer alapvető 
funkciói mellett – támogatja az iparágra 
jellemző legfontosabb elemeket, mint 
például:
–  növény kultúrák kezelése, növény élet-

útjának (felhasználható és felhasznált 
input anyagok) követése (permet, táp-
szer, stb.)

–  szezonkezelés támogatása, szezon-
vég (betakarítás) kezelése növénykul-
túránként eltérően

–  őstermelői nyilvántartás
–  termeltetési szerződések kezelése, te-

rület nyilvántartás
–  a termeléshez szükséges input anya-

gok (vetőmag, vegyszer…) vásárlása 
és eladása, ezzel kapcsolatos különle-
ges nyilvántartások kezelése, például 
hatóanyagok, dózisok nyilvántartása

–  a vállalat által a partnereknek biztosí-
tott input-beszerzési keret felhaszná-
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lásának követése (például termelteté-
si szerződés alapján)

–  partnerek által bértárolásba adott ter-
mények speciális kezelésének támo-
gatása, készletek elkülönült kezelése, 
külön statisztikákkal

–  felvásárlási jegyek kezelése: termény 
átvétele őstermelőktől nem számlá-
val, hanem a rendszer által kiállított 
felvásárlási jeggyel 

–  vények nyomtatása (például növény-
védő mérnök vénye, a megfelelő enge-
délyszám, adagolás feltüntetésével)

–  speciális raktározási és fuvarozási in-
formációk kezelése

–  fuvaroztatási tevékenység rugalmas 
nyomon követése

–  közraktározás támogatása, közraktár-
jegyek nyilvántartása

–  input anyag beszerzés támogatása

Törzsadatok

A mezőgazdasági megoldás már a törzsadat-struktúrában is eltér az általános, illet-
ve hagyományos vállalatirányítási rendszertől, szóhasználatában is alkalmazkodik 
a mai agrárcégek gyakorlatához (például a mezőgazdasági CRM „cikk” helyett „ter-
mény”, „növény kultúrát” tartalmaz). 

A fenti ábrán a cikk kartonján található speciális (Extra) adatok láthatók.

Fuvarszervezés támogatása

A mezőgazdasági modul a fuvarszervezés támogatás keretében lehetővé teszi egy 
központi felületen keresztül az eladási/beszerzési/átadási rendelés tételek időren-
di áttekintését, és támogatja az avizálást (fuvarok egyeztetését), komissiózást, 
valamint a bizonylatok összevont kezelését. A modul kiegészíti a rendszer elemeit 
számos, a fuvarozás megszervezéséhez szükséges adattal, mint például a felra-
kott és lerakott súly, ADR besorolás, fuvarlevél azonosító adatok, mérlegjegy 
adatai. A modul támogatja a különböző valutákban történő megállapodást, és fi-
gyelembe veszi az árfolyamnyereséget/-veszteséget is.

A modul nagy rugalmasságot ad a vállalkozásnak a saját folyamatainak kialakításában,  
a fuvarszervezés egyik támogatott folyamatmodelljét mutatja be az ábra. 
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Termények és input anyagok kereskedelmének támogatása

Az agrárkereskedelmi modul kezeli a termeléshez szükséges input anyagok, azaz 
például a vetőmagok, vegyszerek vásárlását és eladását, az előírt különleges nyil-
vántartások kezelését. Számtalan statisztikai nézetet, elemzési lehetőséget bizto-
sít, de információt szolgáltathat például arról is, hogy az egyes permetanyagokat 
milyen dózisokban kell kijuttatni. 

A modul kezeli az input anyagokra jellemző hatóanyagokat, dózisokat. 

Termeltetési vevő csoportok

A modul a termények esetén külön kezeli és mutatja ki a felvásárlási jegyeken be-
szerzett termény forgalmat. 

Bértárolás

A modul a bértárolást a partnerek által bértárolásba behozott termények speciális 
kezelésével és külön statisztikákkal valósítja meg. A készletek egyértelmű elkülö-
nítése érdekében a bértárolt készleteket a modul elkülönítetten kezeli. A bértárolt 
készlet nem a vállalat tulajdonában van, kezelését, mint saját telephelyen tárolt 
idegen készletet valósítja meg a rendszer.

Az ábrán a termelők termeltetési fedezetének (növény kultúránként, szezononként, stb.) követését 
támogató modul látható

Termeltetési fedezet-kezelés 

Az agrárkereskedelmi modul lehetővé teszi, hogy ha a vállalat a termelők egy ré-
szének termeltetési (input anyag-vásárlási) fedezetet biztosít, annak legfontosabb 
adatait rögzíteni, illetve a fedezet felhasználását követni tudja. 

Az egyes termelők az adott vásárlási fedezet mértékéig, az adott szezonban meg-
határozott növénykultúrára input anyagot vásárolhatnak a fedezet meghatározott 
lejárati időpontjáig (ami általában a betakarítás dátuma) halasztott kiegyenlítési 
(fizetés/kompenzálás) kondíciók mellett. A termelők többféle fedezettel rendelkez-
hetnek, melyeket a modul nyilvántart és kezel. A fedezeti típusok közül a legmeg-
határozóbb a termeltetési szerződés.
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Vények kezelése

A modul megfelelő nyomtató alkalmazása mellett támogatja a termékforgalmi kate-
góriák alapján meghatározott vény nyomtatását. 

Beszerzés során, ha az felvásárlási jeggyel történik, külön lapon tölthetjük ki az őstermelő adatait.

Felvásárlási szerződés, felvásárlási jegy kezelése

A modul támogatja a felvásárlási jegyek kezelését. Mivel az őstermelők nem fel-
tétlenül számlaképes vállalkozók, ezért a szállítói oldalon a számlák befogadása 
mellett a modul támogatja az úgynevezett felvásárlási jegyek kezelését. A modul 
segítségével a vállalat az őstermelők helyett állítja ki a szállítói számla bizonylatnak 
megfelelő felvásárlási jegyet.

Mezőgazdasági CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) 

Az agrárkereskedelmi modul a CRM, azaz az ügyfélkapcsolat-kezelési feladatokra 
is komplett, integrált, és a mezőgazdaság jellemző igényeire felkészített megoldást 
tartalmaz. Az alapadatok mellett speciális kiegészítő adatokat is eltárol, amelyek-
ből dinamikus elemzések, kimutatások készíthetőek segítve a napi munkát és a 
vezetői döntéseket.

Nyomon követhető például, hogy az adott megyében milyen földművesek vannak, 
hol termelnek, melyik termények fogják a legjobb termést hozni, hol vetnek, meny-
nyi a várható forgalom, de partnerenként figyelhető a vásárolt mennyiség vagy a 
fedezet is, amelyekhez további munkafolyamatok kapcsolhatóak (például bizonyos 
megvásárolt mennyiség felett kompenzáció vagy jutalék).

Termeltetési szerződések áttekintő ablak

Terület nyilvántartás áttekintő ablak

Termeltetési szerződések 

A termeltetési szerződések nyilvántartó modul segítségével kezelhetőek a termelte-
tési szerződés adatai, melyekre épül a termeltetési fedezet kalkuláció és kontroll.

Terület nyilvántartás

A terület nyilvántartás modul klasszikus CRM funkciókat valósít meg. Követhetővé 
teszi, a vállalat saját adati alapján, hogy adott szezonban mely területeken milyen 
termények termelése milyen arányban folyik.
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Fajta hozamok

A Fajta hozamok nyilvántartás lehetővé teszi, hogy növénykultúrán belüli fajtákra 
előzetes hozam becsléseket rögzítsen a cég, akár az egyes területekre egyedileg 
is. Így lehetővé válik a várható hozamok alapján a cég által biztosított termeltetési 
fedezetek kockázat elemzése.

Iparágra jellemző raktáradatok kezelése

A raktárakhoz tartozó alapadatokon kívül a rendszer kezeli a raktárak mezőgaz-
dasági kereskedelem szempontjából lényeges egyéb (például: fuvarozásra, tároló 
kapacitásra, stb. vonatkozó) adatait is.

Fajta hozamok nyilvántartás

A rendszer számtalan lehetőséget biztosít a tárolt adatok felhasználásával, akár a 
múltbeli, akár a várható jövőbeli adatok elemzésére.

Piaci lehetőségek elemzése

A mezőgazdasági CRM-ben kezelt adatokra (elsősorban terület, becsült hozamok, 
stb.) támaszkodva készül a Piaci lehetőségek elemzés, melyből több kereskedelmi 
stratégia szempontjából meghatározó információ nyerhető ki.

Raktár kartonok

Piaci lehetőségek elemzés



rEVOLUTION Software Kft.
1133 Budapest, Váci út 76.
Tel.: 06-1/461-8030  •  Fax: 06-1/352-1553
revol@revolution.hu  •  www.revolution.hu

Az 1992-ben alapított rEVOLUTION Software (Microsoft Gold Certified Partner) a kis- és közepes vállalatok Windows-alapú 
ügyviteli rendszereinek specialistája.

A rEVOLUTION Software – a Microsoft hivatalos megoldásszállítójaként – minden vállalat számára optimális ügyviteli 
rendszert kínál:

Középvállalatok részére a világszerte több mint 100 000 cég hatékonyságát növelő Microsoft Dynamics NAV (korábbi nevén 
Navision) integrált vállalatirányítási rendszert és a rendszerhez fejlesztett egyedi megoldásokat (például a többek között az 
Agrárkereskedelmi modult vagy az építőipar számára készült, likviditáselemzésre is alkalmas szerződéskezelő és kontrolling 
modult, Ruházati megoldást, stb.)

Kis– és középvállalatok számára a több mint 600 referenciával rendelkező saját fejlesztésű Iroda++ integrált ügyviteli és 
az Iroda++ CRM Partnerkezelő rendszereket.

Mikro- és kisvállalatok számára a több mint 20 000 cégnél futó rEVOL Express dobozos ügyviteli szoftvereket.

Miért a rEVOLUTION?
•  Megbízható: biztos pénzügyi és szakmai háttér
•  Rugalmas: segítség a finanszírozásban - nagyon kedvező bérleti konstrukció, speciális hitel, EU-s pályázatok elkészítésé-

nek támogatása
•  Minimális bevezetési kockázat: bevált nemzetközi gyakorlatra és több száz bevezetésben szerzett hazai tapasztalatra 

épülő speciális fejlesztési és bevezetési módszertan, rendszer-független buktatók ismerete
•  Gyorsabb bevezetések: 18 év munka-módszerbeli és cégfejlődési tapasztalat, ügyviteli fejlesztési tapasztalatok
•  Hosszú távú, zökkenőmentes működtetés: sok száz cég együttes kiszolgálásának gyakorlata
•  Minden nap többet nyújt: segítség pályázatok kihasználásában, elégedettség mérése és növelése, nemzetközi projektek
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