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PARIM TARKVARA PARIMATELE 
 
Microsoft Dynamics NAV on integreeritud majandustarkvara väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele. Dynamics NAVi funktsioonid hõlmavad kogu ettevõtte tööprotsessi eelarvetest, 
tellimuste käsitlemisest ja müügist-ostust kuni tootmise ja kliendisuhete halduseni. Enam ei ole 
vaja kasutada mitut erinevat programmi, sest kõik vajalikud andmed on koondatud ühte 
integreeritud tarkvarasse. Dynamics NAV arvestab sellega, et iga ettevõte on eriline, seetõttu 
saab tarkvara vajaduse korral ulatuslikult kohandada. 
 
Miks Microsoft Dynamics NAV? 
Firmajuhid soovivad oma firmas näha sujuvat ja tõrgeteta 
tööprotsessi – alates kliendi tellimuse vastuvõtmisest ja 
kauba teelesaatmisest kuni arve laekumiseni.  
 
Finantsjuhid ja raamatupidajad soovivad, et andmed laekuks 
operatiivselt, oleks ühte andmebaasi koondatud ja täpsed. 
 
Müügi- ja turundusjuhid soovivad näha kliendisuhtluse 
ajalugu ja mõõta kliendisuhete kvaliteeti. 
 
Kõik soovivad, et igapäevane töö oleks meeldiv ja arendav 
ning rutiinsed tegevused ei võtaks palju aega. 
 
Microsoft Dynamics NAV on ainuke tarkvara, mis seda 
kõike mõistliku hinna eest pakub.  
 
Kui palju Microsoft Dynamics NAV maksab? 
Dynamics NAVi saab valida kahes variandis: Business 
Essentials Edition hinnaga 27 225 krooni (1740 eurot) 
töökoha kohta ja suuremate võimalustega Advanced 
Management Edition, mille hind on 48095 krooni (3074 
eurot) töökoha kohta. Toodud hind sisaldab esimese aasta  

tugilepingut, lisandub käibemaks. Kogemustest teame, et 
suuremat osa firmadest rahuldab täielikult lihtsam variant 
ning keerukamat lahendust vajavad suuremad tootmisfirmad. 
 
Miks tasub küsida Dynamics NAVi just Merit Tarkvaralt? 
Merit Tarkvaral on 17 aasta pikkune unikaalne kogemus 
majandustarkvara tootjana ja juurutajana. Oleme Microsofti 
ametlik partner aastast 1998. Meie sertifitseeritud konsultan-
did tagavad, et tarkvara juurutatakse optimaalse ajaga ning 
leiavad parimad viisid kõigi võimaluste kasutamiseks. Merit 
Tarkvaral on 5 esindust üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus, 
Põltsamaal ja Jõgeval – seega oleme Teile alati lähedal. 
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Microsoft Dynamics NAV moodulid ja funktsionaalsus valdkondade kaupa 
 

Finants, müük, ost 
Tavapärastele pearaamatu funktsioonidele lisanduvad 

� eelarved, 
� palju finantsaruandeid ja analüüse, 
� erakordselt lihtne ja mugav ülevaade tulemustest, 
� konsolideerimine, 
� ettevõtete vahelised kanded. 

Müük ja müügivõlad 
� müügiarved ja müügitellimused, 
� väga mugav pakkumiste ja tellimuste haldamine, 
� alternatiivsed kauba saajate aadressid, 
� tellimuse tähtaegade planeerimine, 
� paindlik hinnakujundus: arve ja arve rea põhised 

soodushinnad, kampaaniahinnad, mitu hinnakirja, 
� makseviisid ja maksetähtajad igale kliendigrupile, 
� osaliste laekumiste sidumine arvetega. 

Ostud ja ostuvõlad 
� võimalusterohke ostudokumentide koostamine,  
� tellimuste planeerimise nõudelehtede abil, 
� otselähetus (kaup otse hankijalt kliendile), 
� maksefailide eksport panka. 

Põhivarad 
� amortisatsiooni arvestus, 
� põhivarade kindlustus, hooldus jm. funktsioonid. 

 
Aruande ja analüütika 

� aruannete generaator, 
� kontoanalüüsid, 
� analüüs dimensioonide kaupa. 

 
Logistika ja laovarude haldus 

� alternatiivsed hankijad ja hankijate hinnakirjad, 
� komplekteerimine, 
� kauba kanded laost-lattu (koos transiidiga), 
� asenduskaubad ja ristviitamine, 
� kauba asukohad laos, 
� kataloogide kasutamine, 
� seeria- ja partiipõhine kaubajälgimine, 
� kaubakulude (transport, toll, pakendamine jms.) 

lisamine kauba hinnale. 
 
Tootmine, tootmistellimused ja tootmise planeerimine 

� tootmistellimused ja tootmiskomplektid, 
� tootmiskomplektide versioonid, 
� hangete planeerimine ja nõudluse hindamine, 

� võimsuste planeerimine, 
� masinakeskused, koormuste määramine, tootmise 

maksumus. 
 
Kliendisuhete haldus 
Müük ja turundus 

� kontaktide haldus, 
� kampaaniate, võimaluste ja tegevuste haldus, 
� dokumentide haldus ja suhtluse registreerimine, 
� integreeritud Microsoft Outlookiga. 

 
Hooldushaldus 

� hooldatavate objektide ja lepingute haldamine, 
� hooldustellimustele materjalide, ressursside ja 

tööde planeerimine. 
 
Personalihaldus 
 
Projektide haldus 

� projektid ja eelarved, eelarve võrdlus projekti 
tegelike kuludega, 

� projekti etapid ja ülesanded. 
 
Täiendavad võimalused 

� piiramatu arv ettevõtteid, 
� valuutaarvestus, 
� erinevad dokumendikeeled, 
� mitmekeelne töökeskkond (iga kasutaja võib valida 

talle arusaadava keelekeskkonna), 
� Intrastati aruanne, 
� integreeritud Eestis enimkasutatava palgaarvestuse 

tarkvaraga Merit Palk. 
 
Turvalisus 

� voolukatkestus ei põhjusta andmete kaotsiminekut, 
� igal kasutajal on oma nimi ja parool, tehingu juurde 

jääb kasutaja tunnus, 
� igal kasutajal on oma rollid ja õigused, 
� varukoopiat saab teha ka töötamise ajal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kui tekkis huvi uurida, kas Microsoft Dynamics NAV Teie ettevõttele sobib, siis 
helistage 505 0039 (Andres Kert) või kirja all olevatel numbritel mõnesse meie 
esindusse. Kui eelistate suhtlemist e-meiliga, siis saatke kiri navision@merit.ee ja 
lepime kokku kohtumise aja, kus saame Teile näidata Dynamics NAVi võimalusi. 


