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A Microsoft Dynamics NAV 
moduljai

Pénzügy
• fôkönyv
• vevôk és követelések
• szállítók és kötelezettségek
• tárgyi eszközök
• költségtervezés
• készletértékelés

Ügyfélkapcsolat-kezelés
• értékesítés
• marketing
• szerviztevékenység

Disztribúció
• beszerzés
• készletgazdálkodás
• raktárkezelés

Termelésirányítás
• termeléstervezés
• rugalmas gyártás
• ellátástervezés
• kapacitástervezés

Humánerôforrás-menedzs-
ment, projektirányítás

• projektek
• erôforrások
• alkalmazotti nyilvántartás

Üzleti intelligencia
• OLAP elemzések
• ad-hoc riportok

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

Microsoft Dynamics

A Microsoft Dynamics a Microsoft vál-
lalatirányítási és ügyfélkapcsolat-kezelô
szoftverekkel, és a kapcsolódó meg-
oldásokkal foglalkozó termékcsaládja.
Ezek a rendszerek a kis-, közepes- és
nagyméretû szervezeteket támogatják
az ügyvitel automatizálásában, a nyere-
ségesebb mûködésben és növe-
kedésük felgyorsításában. A Microsoft
Dynamics alkalmazásai átfogóan opti-
malizálják a vállalatok stratégiai folya-
matait a pénzügy, az üzleti adatelem-
zés, a humánerôforrások, a projekt-
vezetés, az ügyfélkapcsolat-kezelés, a
helyszíni szervizelés, az ellátásilánc-
kezelés, az e-kereskedelem és a ter-
melésirányítás terén. Azáltal, hogy
alkalmazottaik, ügyfeleik és beszállítóik
korszerû megoldásokkal kommunikál-
hatnak és mûködhetnek együtt egy-
mással, a vállalatok idôben reagálhat-
nak, megalapozott stratégiákat dolgoz-
hatnak ki és azokat kellô gyorsasággal
hajthatják végre. 

A Microsoft Dynamics termékcsaládot
a vállalatmérettôl függô igényeknek
megfelelôen tervezték, fejlesztették,
hogy támogassa akár a KKV szektor,

akár a közepes és nagyvállalatok igé-
nyeit. A szoftverek zökkenômentesen
együttmûködnek a Microsoft más al-
kalmazásaival és technológiáival (pl.
Office, Windows, SQL Server, BizTalk,
SharePoint). A megoldáscsomag for-
galmazásáról hivatalos értékesítési
partnereink hálózata gondoskodik.
Partnereink az ügyfelek igényeihez
szabott speciális szolgáltatásokat és
támogatást biztosítanak.
A Dynamics termékcsalád legújabb
tagja a Microsoft Dynamics CRM olyan
hatékony eszközt ad a vállalatok
kezébe, amellyel integrálhatják és
automatizálhatják folyamataikat az
ügyfelek magasabb szintû kiszolgálása,
támogatása érdekében. A technológia
az ügyfelet, a vele folytatott kommu-
nikációt és interakciót, valamint az
értékesítési és vevôszolgálati folyama-
tok menedzselését állítja szinte az
összes tranzakció középpontjába, ezál-
tal biztosítva az egységes és naprakész
információ megosztását azon alkalma-
zottak között, akik erre támaszkodva a
lehetô legjobb szolgáltatást nyújthatják
az ügyfeleknek.  

Microsoft Dynamics NAV

A Microsoft Dynamics NAV növekvô
kisés középvállalatok számára kínál
átfogó megoldást a pénzügyi folyama-
tok, az ügyfélkezelés és az elosztási
csatornák folyamatainak optimalizá-
lására. Az egyszerûen használható és
karbantartható vállalatirányítási rend-
szer maximalizálja a termelékeny-
séget, és a vevôszolgálatok tökélete-
sítésével növeli a vevôi elégedettséget.
A teljes mértékben személyre szabható
Microsoft Dynamics NAV lehetôvé teszi
az ügyfelek számára, hogy az igényeik-
nek megfelelô vállalatirányítási rend-
szert alakítsanak ki cégüknek. Az ebbôl
eredô, megnövekedett kapacitásnak
köszönhetôen könnyebb alkalmazkod-
ni a piac változásaihoz, mégpedig
anélkül, hogy ez gátolná a napi
mûködést. Iparági program keretében
a Microsoft Dynamics NAV partnerek
számos vertikális megoldást kínálnak.

A vertikumok speciális igényeit lefedô
megoldás ráépül a vállalatirányítási
rendszer széleskörû alapfunkcióira,
azokkal szorosan integrálva mûködik.
Számos esetben helyi partnerek nem-
zetközileg elterjedt, piacvezetô megol-
dásokat honosítanak a magyar piaci
igényekre testre szabva. A partnerek
iparági ismereteinek köszönhetôen
ügyfeleink saját problémáikra, üzleti
folyamataikra választ adó integrált
megoldást kapnak. 



Likviditástervezés és kontrolling modul 
a Microsoft Dynamics NAV rendszerben 

3

Az építôiparban tevékenykedô generál-
kivitelezô és egyéb holdingvállalatok
majdnem mindegyike használ vál-
lalatirányítási rendszeret mindennapi
tevékenységei lefedésére és az üzleti
döntéshozatal elôsegítésére, ám a nap-
jainkban használt ERP rendszerek nem
kezelik azokat a problémákat, ame-
lyekkel ezek a vállalatok nap mint nap
szembenéznek:
– több nagyértékû, hosszútávú projekt

egyidôben való kezelése
– likviditási nehézségek kezelése,

elôrejelzése
– nagy értékû hitelek
– kis létszámú menedzsment
– holdingvállalat esetén a különbözô

mûködési területek, projektcégek
tevékenységének, pénzügyi mûvele-
teinek összehangolása

– speciális pénzügyi mûveletek (bank-
garancia, garanciális visszatartás
etc.) kezelése

Az általános ERP rendszerek nem
képesek különbözô iparági specialitá-
sokat egy rendszeren belül kezelni, a
terveket akár projektszintre lebontani, a
likviditást tervezni, elôrejelzéseket adni
valamint a vállalatok közötti kapcsola-
tokat kezelni, pedig ezek az igények
alapvetôk egy holdingvállalat számára.

A Microsoft Dynamics NAV
rEVOLUTION Software által kifejlesztett
likviditástervezés és kontrolling modulja
olyan vállalatok számára hasznos,
amelyek nem elégednek meg az
általános ERP rendszerek félmegoldá-
saival, hanem amelyek biztonságos
mûködéséhez elengedhetetlen a rész-
letes (vállalat- illetve projektszintre
lebontott) tervezés, a tervek idôrôl idôre
történô felülbírálása a váratlan ese-
mények hatására, majd a tervek meg-
valósulásának ellenôrzése, hiszen ez a
rendszer:
– az alap ügyviteli folyamatokra kel-

lôen rugalmas megoldást nyújt
– képes a vállalatok közötti kapcsola-

tok lefedésére
– képes a csoportszintû összevont

elemzések támogatására, a kon-
szolidációhoz adatszolgáltatásra

A következô oldalak hasznos infor-
mációkat tartalmaznak azzal kapcsolat-
ban, hogy a hasonló méretû vállalkozá-
soknál melyek azok a konkrét prob-
lémák, amelyek a mindennapok szin-
tjén megnehezíthetik a menedzsment
dolgát, bizonytalanná tehetik a vállalat
mûködését, majd bemutatjuk, hogy a
Likviditástervezési és kontrolling modul
miként képes segíteni a vállalatvezetést
abban, hogy a cég(csoport) mûködését
biztos, tervezhetô alapokra helyezze.

A nagy projekteket kivitelezô (építôi-
pari és egyéb holding vállalatok) az
alábbi hármas, egymáshoz kapcsolódó
feladatkört valósítják meg:

• tervezés
• üzletmenet
• kontrolling
Mindehhez kapcsolódik holding szin-

ten a konszolidáció problémája, fôleg
ha a cégcsoporton belül több külön-
bözô iparág tevékenységét kell össze-
hangolni.

A következôkben részletesen bemu-
tatjuk az egyes feladatkörökhöz tartozó
konkrét problémákat, melyekre meg-
oldást kínál a likviditástervezés és kon-
trolling modul.

Iparág: 
Építõipar

Microsoft megoldás:
Microsoft Dynamics NAV

Add-on fejlesztô cég:
rEVOLUTION Software Kft.

Az Ön partnere:
rEVOLUTION Software Kft.



Tervezés
A tervezés a hagyományosan vett ter-
vezésen kívül egy holdingvállalat illetve
egy építôipari vállalat esetében a nagy
projektek részletes tervezését is
magában foglalja. A nagy értékû pro-
jektek ugyanis egyesével is képesek a
teljes cég árbevételének 10-20%-át
hozni. Ilyen paraméterek mellett a vál-
lalat számára elengedhetetlen, hogy az
üzleti tervet projektszintig képes legyen
lebontani.

A tervlebontás egy folyamatosan
ismétlôdô feladat, hiszen nem biztos,
hogy a vállalat éves célkitûzéseit az
elsô terv verzió, és annak lebontása
maradéktalanul megvalósítja. Ezért a
tervlebontás rendszere az újra és újra
ismétlôdô munkát kell, hogy támogas-
sa. Ebbôl fakadnak az alábbi igények:
• Tervverziók készítése, tervverziók

archiválása
• Korábbi tervverziók visszatöltésének

lehetôsége
• Tervlebontások konzisztencia ellen-

ôrzése. Az alsóbb szintû terveknek
meg kell egyezniük a felsôbb szintû
tervek által meghatározott sarok-
számokkal.

• Tervlebontás és résztervek jóváha-
gyási rendszere. A projekt szintû ter-
veket készítô középvezetôi rétegnek
el kell fogadnia a rá kiosztott terv-
számokat, valamint a véglegesen
elkészült terveket. 

Minél nagyobb projektekkel dolgozik
egy vállalat, annál fontosabb a precíz,
folyamatos terv/tény kontroll. Ennek
megfelelôen a vállalatok is egyre rész-
letesebb idôskálájú tervet készítenek. A
rendszernek támogatnia kell több idô-
skála alkalmazását:
• Éves terv
• Negyedéves terv
• Havi terv
• Heti terv rendszerét.

Üzletmenet
A napi üzletmenet célja, hogy a tervek-
bôl valóság legyen, ez tartalmazza a
„hagyományos” vállalatirányítási funk-
ciókat. A tervrendszernek össze kell
kapcsolódnia a cég tényadataival és
jövôbeli lehetôségeivel.

A nagy értékû projektek összetettek.
Az elôre elkészített kivitelezési projekt
terv (projektlépések, mérföldkövek)
gyakran a valóságban eltér a leírtaktól.
Ezt az általános ERP rendszerek nem
képesek követni, mert nem tudják a
projektek megvalósítási lépéseit, azok
teljesülését valamint a pénzügyi tel-
jesítést szabadon, de mégis egymás-
hoz köthetôen kezelni.

A nagy értékû projektek kezelése
során egyéb speciális igények is
felmerülnek, melyekre az alap ERP
rendszerek nem nyújtanak megfelelô
megoldást. 

Likviditástervezés és kontrolling modul 
a Microsoft Dynamics NAV rendszerben 
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Például:
• Pénzügyi visszatartások kezelése: a

projektek során kiállított vagy befo-
gadott számlák sokszor csak
bizonyos mértékig kiegyenlítendôek,
míg a fennmaradó rész a jól tel-
jesülés garanciájaként visszatartásra
kerül. 

• Biztosítékok, bankgaranciák keze-
lése: a projektek során a szállítónak
biztosítékot kell adnia a projekt
értékének meghatározott részéig.
Nagy értékû projekteknél ezek a biz-
tosítékok és költségeik jelentôs
tételekké nôhetnek, hiányuk pedig
akár a projekt megsemmisülését is
eredményezheti. Ezért fontos a biz-
tosítékok és bankgaranciák nyomon
követése, idôbeli fedettségük vizs-
gálata illetve optimális kihasználá-
suk.

• Hitelszerzôdések kezelése: tény,
hogy a nagy értékû projektek jelen-
tôs része bankhitelbôl valósul meg.
Amikor a vállalatok a bankhitelekre
hosszú távú szerzôdéseket kötnek
bankokkal, és az egyes projektekhez
azokat használják fel forrásként,
komoly igény jelentkezik a hitelek
nyomon követésére, költségeik vizs-
gálatára.

Kontrolling
Az építôipari és holding vállalatok
körében a kontrolling két különösen
kiemelkedô feladatkört tudhat magáé-
nak, amelyek szoftveres támogatás
nélkül nem megvalósíthatóak:
Terv/tény kontroll

Az általános ERP rendszerek a
könyvelt tény adatok összevetését biz-
tosítják. Felelôs vállalatvezetôk részérôl
erôs igény mutatkozik a terv/tény
eltérések elemzésére és a jövôbeli
irányvonal meghatározására.

Likviditásfigyelés
Specialitások és igények, amiket a

likviditás kezelésekor figyelembe kell
venni:
• Számlák pénzügyi teljesítésétôl az

ÁFA befizetés elkülönült. Ezt nagy
értékû számlák esetén a likviditás
tervezésekor önállóan is figyelembe
kell venni.

• A számlákból visszatartott összegek
kifizetését is tervezni kell, mégpedig
a számlától elkülönülten.

• Hitelállomány tervezése (tôke,
kamat kifizetések)

• Cégcsoporton belüli hitelezések fi-
gyelése

• Bankgarancia költségek tervezése
Az építôipari kivitelezô cégek

számára ideális ERP rendszerben
ezeket az elôrejelzéseket akár napi
szintre lebontva kell tudni kezelni.

Likviditástervezés és kontrolling modul 
a Microsoft Dynamics NAV rendszerben 
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Céghierarchia kezelése
A likviditástervezés és kontrolling mo-
dul célja egy olyan standard rendszer
kiépítése volt, amelyben egységesíthe-
tô az egyes cégek mûködése, azonban
magába foglalja az egyes üzletágak
vagy cégek egyediségét is. 

A megvalósítás során a Navision
egyik fejlesztési különlegességét
kihasználva kialakítottuk a vállalatközi
tér fogalmát. A vállalatközi tér egy
olyan terület a Navisionben, amelybe
kihelyezhetôek az összes vállalat
számára közös adatok, funkciók, így
azokat minden vállalat látja.

Ebben az újításban a cégcsoport
minden olyan adatát, amitôl 
• a rögzítések pontossága
• az elemzések egységessége
• a konszolidációs és nemzetközi

adatszolgáltatási kötelezettségek
• a tervezési, likviditási rendszer pon-

tossága 
függ, a vállalatközi térben helyezzük el.
A rendszernek köszönhetôen minden
tagvállalat osztozhat a közös részek-
ben, a vezetôség kontroll alá vonhatja
azokat az elemeket, amelyektôl a vál-
lalatirányítás egységessége függ, az
egyes vállalatok további szabadsága
azonban megmarad.

Tervezési rendszer
A likviditástervezési és kontrolling mo-
dul lehetôvé teszi havi és akár heti ter-
vek készítését, hierarchikus tervek
felállítását, illetve a különbözô tervver-
ziók kezelését.

A tervekhez kapcsolódóan szük-
séges a jóváhagyási rendszer kiala-
kítása is. A modul lehetôvé teszi a

jóváhagyási sémák, szintek és jogkörök
definiálását.

Szerzôdések, megrendelések
kezelése
Az egyes projektek pénzügyi megvaló-
sulási ütemezésének, a projekt mér-
földköveinek meghatározása megoldott
a rendszerben.

Lehetôséget nyújt továbbá a tel-
jesítésigazolások, biztosítékok, bank-
garanciák és hitelszerzôdések keze-
lésére.
A szerzôdések és egyéb várható
bevételek, kiadások mind a vevôi, mind
a szállítói oldalon rögzíthetôk, ez teszi
lehetôvé a likviditás tervezhetôségét.

Kontrolling cégcsoport 
szinten
Az új Szerzôdéskezelô rendszert alkal-
mazva nem csupán a Terveket és a
Tényeket van lehetôségünk összevetni,
hanem a még meg nem valósult, de
várható események eredményét is. 

A terv/tény elemzés a tervezéshez
hasonlóan  négy szinten lehetséges: a
cégcsoport, az üzletág, a vállalat és az
egyes projektek szintjén is.

Így megvalósíthatóvá válik annak
követése, hogy a projektbôl mi készült
el, mi került számlázásra, és ami a leg-
fontosabb: visszakereshetô, hogy ha a
tervezettôl eltérô pénzügyi mûveletek
történtek, akkor azoknak mi az oka.

Likviditáselemzés
• A rögzített szerzôdések alapján na-

gyon pontos, naprakész információ
áll rendelkezésünkre arról, hogy a

Miért és hogyan nyújt megoldást a fenti problémákra a
rEVOLUTION által fejlesztett likviditástervezés és kontrolling
modul a Microsoft Dynamics NAV rendszerben?



A Likviditástervezés és kontrolling modul a Microsoft
Dynamics NAV rendszerben alapvetô elônyei építôipari 

generálkivitelezô és holding struktúrában 
mûködô vállalatok számára

7

teljesített szerzôdések alapján mek-
kora árbevétel és mekkora költség
keletkezik, és pontosan mikor. 

• A még nem teljesült szerzôdések
alapján pontosan tudjuk, hogy
várhatóan mekkora összegek és
mikor fognak jelentkezni a teljes
cégcsoportnál.

• A Bankok és Pénztárak egyenlegébôl
pontosan fogjuk tudni a ren-
delkezésünkre álló, felhasználható
készpénzállományt.

• A Hitelszerzôdésekbôl kiderül, hogy
a felvett összeg mikor áll ren-
delkezésre és törlesztések mikor
jelentkeznek.

• A Likviditáselemzô tábla külön tartja
nyilván a bizonylatokhoz kapcsolódó
áfa összegeket is. Ezért informá-
ciónk lesz arról, hogy mekkora az a
befizetendô áfa összeg, amit a
következô hó 20-án majd be kell
fizetnünk, de addig szabadon
elhasználhatjuk. Ez gyakran igen
jelentôs összeg is lehet. 

• A „Mi történik, ha…” szcenáriók
vizsgálata  
A rendszer képes egy adott pillanat-

ban bemutatni a tervhez kapcsolódó
tény adatokat, de ezen felül azt is
képes megmutatni, hogy a nyilvántar-
tott szerzôdések és tevékenységek
alapján hogyan fog alakulni a jövôbeli
tervteljesülés. 

Tervezés
Konzisztens, következetes tervek
Megbízható információk beruházási
tervezéshez
Standardizált üzletmenet
Szabályozott projekt, szerzôdés jó-
váhagyási rendszer
Csökkenô rögzítési hibák, inkonzisz-
tenciák
On-line adatelérés

Kontrolling
Áttekinthetô projekt követés
Megbízhatóbb terv/tény elôrejelzé-
sek

Pontosan tervezhetô likviditás
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likviditáselemzésre is alkalmas szerzôdéskezelô és kontrolling modult valamint az ERP rendszerhez kapcsolódó webes alapú
megoldásokat, pl. webáruházat)

Kis- és középvállalatok számára a több mint 500 referenciával rendelkezô saját fejlesztésû Iroda++ integrált ügyviteli és az
Iroda++ CRM Partnerkezelô rendszereket.

Mikro- és kisvállalatok számára a több mint 13.000 cégnél futó Iroda Sorozat dobozos ügyviteli szoftvereket.

Miért a rEVOLUTION?
• Megbízható: biztos pénzügyi és szakmai háttér
• Minimális bevezetési kockázat: bevált nemzetközi gyakorlatra és több száz bevezetésben szerzett hazai tapasztalatra

épülô fejlesztési és bevezetési módszertan, rendszer-független buktatók ismerete
• Gyorsabb bevezetések: 14 év munka-módszerbeli és cégfejlôdési tapasztalat, ügyviteli fejlesztési tapasztalatok
• Hosszú távú, zökkenômentes mûködtetés: sok száz cég együttes kiszolgálásának gyakorlata
• Minden nap többet nyújt: segítség pályázatok kihasználásában, elégedettség mérése és növelése, nemzetközi projek-

tek

rEVOLUTION Software Kft.
1072 Budapest, Nyár u. 32.
Tel.: 06/1-461-8030 • Fax: 06/1-352-1553
E-mail: revol@revolution.hu


