
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

PODNIKOVÉ APLIKACE
Microsoft Dynamics NAV je robustní podnikové řešení používané a prověřené 
několika tisíci firem po celém světě. Řešení je určeno pro středně velké a velké 
podniky obchodního či výrobního charakteru i pro společnosti poskytující 
libovolnou škálu služeb. Díky své modularitě a flexibilní licenční politice je 
vhodné pro všechny společnosti s potencionálem budoucího růstu vertikálního 
i horizontálního charakteru.
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Globální řešení s lokální 
podporou 

Podnikové řešení Microsoft 
Dynamics NAV je lokalizováno 
do několika desítek národních 
prostředí včetně českého. 
Díky tomu je na českém trhu 
nabízeno obecné řešení 
prověřené společnostmi 
po celém světě a zároveň 
modifikované a doplněné 
o funkce, které zajišťují 
soulad s českou i evropskou 
legislativou.

Implementace není jen pouhá 
instalace

Náš tým tvoří řada profesionálů 
s dlouholetou praxí v oblasti 
implementace informačních 
systémů. Kromě odborné 
spolupráce při analýze vám 
podáme pomocnou ruku 
i v oblasti revize firemních 
procesů, účetnictví a logistiky. 
V rámci implementace nového 
podnikového systému pak 
obvykle doporučujeme 
změny v oblasti optimalizace 
podnikových procesů 
a pomáháme našim klientům 
s jejich realizací. V závěru 
implementace intenzivně 
spolupracujeme s našimi 
klienty na převodu jejich 
dat z původního do nově 
implementovaného systému. 
Po spuštění nového systému do 
provozu praktikujeme přímo na 
pracovištích uživatelů dohled 
ve formě fyzické přítomnosti 
našich konzultantů, kteří jsou 
během rutinního provozu 
schopni kdykoliv poradit 
a pomoci tak uživatelům 
překonávat prvotní nejistotu při 
práci v novém prostředí. 

Péče o zákazníka pokračuje 
i po předání systému
Převzetím celého řešení 
zákazníkem naše vzájemná 
spolupráce zdaleka nekončí. 
Našim klientům nabízíme 
služby uživatelské  podpory, 
údržbu systému a pravidelný 
legislativní soulad, který 
pružně reaguje na změny 
v české legislativě. Zároveň 
provozujeme helpdeskový 
systém přístupný všem 
uživatelům, kteří zde mohou 
zaznamenat svůj dotaz, 
připomínku nebo požadavek, 
který je následně řešen 
odpovědným pracovníkem.

Zákaznickou podporu zajišťuje 
tým zkušených konzultantů 
a programátorů s detailní 
znalostí celého systému. 

U všech konzultantů klademe 
důraz na získávání znalostí 
o provozu našich klientů 
a o práci uživatelů, kterým 
poskytujeme služby uživatelské 
podpory. Umožňuje nám to 
rozumět našim klientům, 
efektivně s nimi komunikovat 
a chápat jejich problémy. Díky 
tomu dokážeme rychle pomoci 
a zasáhnout na správném 
místě. 

Servisní podpora vám 
garantuje:

• Bezodkladné přijetí 
požadavku operátorem

• Zpracování podle vámi 
přidělených priorit

• Řešení kvalifikovaným 
pracovníkem se znalostí 
problematiky

• On-line sledování stavu 
řešení incidentu

• Okamžitou informaci 
o vyřešení požadavku

• Konzultační a analytické 
schůzky konzultantů přímo 
na pracovišti u zákazníka

Jednoduchá a rychle přístupná
Pro sběr dotazů a požadavků 
používáme jednoduše 
ovladatelnou webovou 
aplikaci. Uživatel se do ní 
může přihlásit z jakéhokoliv 
počítače připojeného 
do internetu a není vázán 
pouze na svoji e-mailovou 
schránku. Po přihlášení pouze 
zapíše dotaz nebo problém 
a požadavek je okamžitě předán 
operátorovi. Tazatel nemusí 
zadávat adresy příjemců ani 
svoje kontaktní údaje, protože 
vše už je předem uloženo 
v systému podpory. Stejně 
rychle se dostane na reakce 
ke svým aktuálním nebo již 
vyřešeným požadavkům. 

Operativní a přehledná
Zadané požadavky jsou 
barevně odlišeny podle stavů 
zpracování, jsou označeny 
prioritou a požadovaným datem 
dokončení. Každý uživatel si 
je může řadit a filtrovat podle 
různých kritérií.

Zadavatel a zvolení odpovědní 
pracovníci na straně zákazníka, 
i dodavatele, mohouu být 
o změnách týkajících se 
požadavků informování 
prostřednictvím e-mailové 
notifikace. Není proto nutné, aby 
se uživatel musel opakovaně 

přihlašovat a kontrolovat, zda již 
bylo na požadavek reagováno.

Vše na jednom místě
Všechny požadavky jsou 
přehledně uložené na jednom 
místě a u všech je vidět fáze 
jejich zpracování. K jednotlivým 
požadavkům můžete 
přidávat komentáře a přílohy 
v podobě souborů libovolného 
typu. Veškerá komunikace 
k požadavku, jako jsou 
podklady od uživatele, dotazy 
konzultanta či programátora 
a odpovědi na ně i informace 
o konečném řešení a vyjádření 
zákazníka, je uložena v systému 
a v rámci požadavku zobrazena, 
takže oprávněný uživatel 
může jednoduše vysledovat 
celou historii požadavku. To se 
může hodit také v případě, že 
uživatel, který dotaz vznesl, se 
po čase vrací ke stejné operaci 
a potřebuje dohledat dříve 
zaslaný návod.

Pomáhá sledovat vaše náklady
Jedná-li se v rámci požadavku 
o zásah samostatně placený, 
hned na začátku je dohodnuta 
hodinová dotace v sazbě 
definované smlouvou, která je 
pak závazná pro zákazníka i pro 
pracovníky podpory. Nemůže 
tak nikdy dojít k neočekávaným 
nákladům na vaší straně.

Transparentní
Vyřešené a uzavřené 
požadavky jsou archivovány. 
V případě reklamací nebo 
dalšího nutného zásahu 
k servisnímu incidentu je velmi 
snadné archivovaný požadavek 
dohledat a zjistit z něj potřebné 
informace.

Garantujeme včasnou reakci 
Komunikujete-li s jednotlivými 
pracovníky prostřednictvím 
elektronické pošty, nikdy 
nevíte, zda je dotyčný 
na pracovišti a kdy vám 
odpoví. Díky naši aplikaci 
servisní podpory garantujeme 
včasnou a rychlou reakci 
od kompetentního pracovníka, 
který vám pomůže vyřešit 
aktuální problém bez 
zbytečných prostojů. Jedině 
tak jste schopni váš systém 
využívat skutečně efektivně.RSM CZ a.s.
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TOMÁŠ 
JANEČEK
ERP  
MANAGER
Tomáš je ERP a projektový 
manažer s více než 
patnáctiletými profesními 
zkušenostmi. Tomáš 
pracoval pro PWC a IBM a 
později se stal nezávislým 
konzultantem. V roce 2007 
spoluzaložil konzultační 
společnost ARC Consulting 
Czech Republic, jejíž byl 
ředitelem a jednatelem. Má 
zkušenosti se všemi fázemi 
softwarové implementace, 
od studií proveditelnosti, 
návrhů procesů, vývoje 
softwaru k implementaci 
a podpoře. Pracoval pro 
řadu úspěšných klientů 
včetně Ahold Central 
Europe, Komerční banka, 
Radio Free Europe, český 
Telecom, bulharský Telecom 
a další. Specializuje se 
na NetSuite, PeopleSoft 
finance, lidské zdroje a řízení 
dodavatelských řetězců.


