Reference Dynamics NAV / AX
AAA Auto a.s.
Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.
AT Computers a.s.
AutoCont Control Systems s.r.o.
AutoCont CZ a.s.
Avenier, a.s.
BAUMIT, spol. s r.o.
BE Group s.r.o.
BEST, a.s.
Bodycote HT s.r.o.
Brembo Czech s.r.o.
Business Media CZ, s.r.o.
Camfil s.r.o.
CE WOOD, a.s.
COFELY, a.s.
ComAp a.s.
CREAM Real Estate, s.r.o.
Czech Property Investments,a.s
Czech Republic Onamba s.r.o.
Čermák a spol.
Člověk v tísni, o.p.s.
DC s.r.o.
DESK - FORM a.s.
DGS Druckguss Systeme s.r.o.
DiPaul s.r.o.
ELTODO, a.s.
Energetický regulační úřad
ERA a.s.
ESSILOR - OPTIKA, spol. s r.o.

EUROPRINT a.s.
Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s.
G´s Group Holdings CZ s.r.o.
Gradient a.s.
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
Hertz Autopůjčovna s.r.o.
Hutní montáže, a.s.
Initial Ecotex s.r.o.
Javořice, a.s.
Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích
KS Klima-Service a.s.
KS-Europe s.r.o.
Lázně Darkov, a.s.
Lázně Františkovy Lázně a.s.
Lázně Teplice v Čechách a.s.
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
LIVE TELECOM a.s.
MEGADYNE CZ s.r.o.
Meopta - optika, s.r.o.
Mettler - Toledo, s.r.o.
Mladá fronta a.s.
MND a.s.
MSM, spol. s r.o.
NBB Bohemia s. r. o.
NORMA Czech, s.r.o.
O.K. Trans Praha spol. s r.o.
Pars nova a.s.
PEIKKO CZECH REPUBLIC s.r.o.
Peikko Slovakia s.r.o.

www.autocont.cz

PHARMACOPOLA s.r.o.
Plastika, a.s.
PROFI CREDIT Czech, a.s.
Provident Financial s.r.o.
Recticel Czech Automotive s.r.o.
RELMAG electronic CZ s.r.o.
RETIA, a.s.
SAG a.s.
Semecs s.r.o.
Schwan Cosmetics CR, s.r.o.
SIEZA, s.r.o.
SLOT Group, a.s.
Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
Státní úřad inspekce práce
STROJOSVIT A.S.
Synot W, a. s.
TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.
TON a.s.
TONAK, a.s.
Trelleborg Material & Mixing Lesina, s.r.o.
UniControls a.s.
Valsabbia Praha s.r.o.
Veolia Energie ČR, a.s.
VETRO-PLUS a.s.
Wolters Kluwer, a.s.
Yusen Logistics (Czech) s.r.o.
ZyXEL Communications Czech, s. r. o.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DODAVATEL
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MICROSOFT DYNAMICS
V ČR A SR

MICROSOFT DYNAMICS NAV

DYNAMICS lidé
Divize PAS (Podnikové aplikace a služby), která se zabývá
problematikou informačních systémů je tvořena téměř
stovkou specialistů seskupených do 3 týmů Dynamics NAV
a 5 týmů Dynamics AX. Týmová orientace na vybraný typ
ERP a zároveň na konkrétní oborové řešení vytváří silné
specializované know-how pro předprodejní, implementační
a podpůrné činnosti AUTOCONT specialistů, z nichž
většina má dlouholeté zkušenosti ze svého oboru.
Kromě praktických zkušeností disponují tito lidé i více
jak 90 certifikačními tituly pro Microsoft Dynamics
informační systémy. Další výhodou je i regionální pokrytí.
Naši odborníci na podnikové aplikace a služby operují
z těchto míst: Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice,
Zlín, Teplice, Bratislava, Žilina.

Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision)
je komplexní podnikový informační systém
zaměřený na potřeby středně velkých a menších
společností, který lze rychle implementovat
a snadno používat. Systém umožňuje získat
podrobnější přehled o dění ve společnosti.
Zjednodušuje a řídí klíčové podnikové procesy
přes hranice jednotlivých oddělení. Podporuje
procesy z oblasti řízení financí, obchodu,
distribuce, projektového řízení, výroby a mnoha
dalších. Udržuje informace o zákaznících
i servisu a nabízí nástroje pro manažerské
vyhodnocování a reporting. Díky moderní
technologii a otevřenému vývojovému prostředí
lze Microsoft Dynamics NAV snadno přizpůsobit
požadavkům uživatelů a firemním procesům.

AUTOCONT
DYNAMICS
network

DYNAMICS čísla
AUTOCONT se oblastí podnikových informačních
systémů zabývá téměř 20 let. Za tuto dobu
implementoval a rozvinul systémy Microsoft Dynamics
u více než 200 zákazníků, má k dispozici téměř
100 specialistů pro řešení ERP/CRM/BI, ročně
odpracovává na Dynamics ERP projektech více
jak 25 000 člověkodní, vytvořil téměř 20 oborových
řešení pro snadnější a efektivnější implementaci
Dynamics NAV a AX.

	 
= AUTOCONT
AUTOCONT je společností, která v oblasti dodávek zboží,
služeb a řešení na poli informačních a komunikačních
technologií (ICT) úspěšně působí přes 25 let, rozvinula se
v jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů ICT v ČR a SR.
AUTOCONT je jednou z mála společností v oboru, která
může portfoliem nabízených produktů a služeb výrazně
oslovit zákazníky jak ze segmentu malých a středních firem,
tak ze segmentu velkých firem, finančních institucí
a státní správy.
Nabídka společnosti pokrývá tyto oblasti: IT infrastruktura,
podnikové aplikace a řešení, vývoj softwaru, outsourcing
a cloud, integrace a poradenství. Součástí AutoCont
Holdingu jsou společnosti AutoCont CZ, AutoCont SK,
CAD Studio, SIL Servis Partner a další. Tržby holdingu
dosahují 4 mld. Kč a zaměstnává více něž 1 000 lidí.

AC Dynamics Network je
partnerská síť pro prodej
a implementaci podnikových
informačních systémů Microsoft
Dynamics v České Republice
a na Slovensku. Vznik sítě
AC Dynamics Network je
pro AUTOCONT logickým
pokračováním dlouhodobé
spolupráce s mnoha partnery
při tvorbě a prodeji add-on
modulů, implementační báze
NAV a vertikálních řešení.
Tato síť vznikla v rámci
programu Microsoft Master
VAR, jediného modelu
spolupráce partnerů přímo
podporovaného Microsoftem
pro oblast Dynamics řešení.

MICROSOFT DYNAMICS AX
Microsoft Dynamics AX (dříve Axapta)
je informační systém určený pro velké
a střední společnosti, které hledají
komplexní a zároveň přizpůsobitelné
softwarové řešení. Umožňuje získat
podrobný přehled o dění ve společnosti
v reálném čase. Zjednodušuje a řídí
klíčové procesy napříč legislativami,
zeměmi, jazyky i měnami. Podporuje
procesy z oblasti řízení finančních
a lidských zdrojů, obchodu, distribuce
a řízení skladů, projektového řízení,
servisu, CRM a dalších.
Microsoft Dynamics AX nabízí nástroje
pro manažerské vyhodnocování, včetně
standardních analytických kostek, které
umožňují uživatelům sledovat metriky
a analyzovat výkonnost více než dvaceti
oblastí chodu společnosti.

DYNAMICS ocenění
Mezinárodní ocenění Microsoft
AUTOCONT několikrát získal významná ocenění
za výborné obchodní výsledky a přidanou hodnotu
zákaznických řešení v mezinárodním měřítku.

2014 President’s Club
2013 Partner of the Year Czech Republic
2011 President’s Club
2011 Dynamics Reseller of the Year CEE
2009 President’s Club
2009 Inner Circle

Lokální ocenění Microsoft
AUTOCONT pravidelně získává lokální ocenění
nejzajímavější projektů roku v ERP oblasti.

VÍME

2015 Microsoft Awards Finalist

JAK

2014 Microsoft Awards Winner
2012 Microsoft Awards Finalist
2011 Microsoft Awards Finalist
2010 Microsoft Awards Special Price
2009 Microsoft Awards Finalist

Další významná ocenění v oblasti ERP

AUTOCONT ADD-ON MODULY
AUTOCONT OBOROVÁ ŘEŠENÍ
Specialisté společnosti AUTOCONT, díky zkušenostem z mnoha
projektů na bázi produktů Dynamics NAV a AX v různých
zákaznických odvětvích dokázali připravit předpřipravená oborová
řešení podnikových informačních systémů, která v sobě zahrnují
procesní know-how a pokrývají specifika vybraných oborů.
AUTOCONT tedy může u Dynamics NAV či AX projektů nabídnout
řešení s krátkou dobou implementace a širokou standardní
funkčností. Lze je využít například pro následující obory: Projektově
řízené společnosti, Holdingové společnosti, Servisní služby,
Opravárenství, Doprava, Velkoobchod a maloobchod, Lázeňství,
wellness, hotely, Veřejná správa, Výroba stavebních směsí, Výroba
vojenského materiálu a zařízení, Lesnictví, Vydavatelství.
AUTOCONT řešení AC ProBI NAV a AC ProBI AX rozšiřují
standardní možnosti systémů v oblasti Business Intelligence, přináší
předpřipravené analýzy a další zapracované zkušenosti z BI projektů.

Standardní funkčnost lze rozšiřovat pomocí
add-on modulů. Zapracováním požadavků desítek
zákazníků jsou AUTOCONT moduly univerzálnější
a ověřené v praxi. Moduly jsou soustředěny
do certifikovaných balíčků.
AC Productivity Pack - přidává funkce podporující
procesní zpracování (Workflow), elektronické
zpracování dokumentů a komunikaci (Publikování,
Datové schránky, Elektronická fakturace, EDI,
Řízení čárových kódů) anebo doplňující specifické
agendy (Evidence pošty, Doprava, Reklamace,
Helpdesk).
AC Financial Pack - doplňuje systém o lokální
požadavky a osvědčené postupy pro české
a slovenské firmy.
AC SK Legislative Pack – doplňuje systém v CZ
verzi o podporu slovenské legislativy a slovenskou
jazykovou vrstvu.

TOP Professional projekt ERP systému
uplynulého desetiletí – TONAK a.s.
IT projekt roku od asociace Cacio
za projekt „Zvyšování výkonnosti společnosti
prostřednictvím implementace“ – TONAK a.s.

