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 Laaja kokonaisratkaisu 

 Valmiit toimialaratkaisut, 

komponentit ja palvelut  

 Sopii toimintaympäristöösi 

 Lisää tuottavuutta 

 Joustava ja integroituva 

 Parantaa päätöksentekoa 

 Tukee tiimityötä 

 Mukautettavissa 
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 Jatkuvat palvelut, ylläpito, 

tuki ja kehitys 

 Jatkuvasti kehittyvä 
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Microsoft Dynamics NAV 
Talouden- ja toiminnanohjaus 

CGI:N DYNAMICS NAV 

CGI:n Dynamics NAV -ratkaisu sisältää globaalin Microsoft Dynamics NAV 

talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) täydennettynä suomalaisten 

yritysten tarpeeseen sopivilla toimialaratkaisuilla sekä CGI:n kehittämillä 

lisäkomponenteilla ja palveluilla.  

Kehittämämme tuotteistetun ratkaisun avulla voidaan hoitaa kaikki 

yrityksen keskeiset toiminnot ja mahdollistetaan yrityksen pitkäjänteinen 

liiketoiminnan kehittäminen. CGI:n Dynamics NAV -ratkaisu takaa 

laadukkaan ja turvallisen käyttöönoton sekä tuo ylläpitoon kustannussäästöä. 

HAASTE  

Yrityksen kasvu, globalisoituminen, kustannuspaineet, uudet liiketoimintamallit 

sekä liiketoiminnan ja organisaation muutokset luovat jatkuvasti haasteita 

liiketoiminnalle. 

 Tukeeko nykyinen ohjelmistonne yrityksenne tavoitteita, 

liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa? 

Nopeat liiketoiminnan muutokset edellyttävät systemaattista tapaa hyödyntää 

tietojärjestelmiä. Prosessit kaipaavat tuekseen nykyaikaista, integroitua 

toiminnanohjausjärjestelmää – oikein toteutetun ERP-ratkaisun. 

 

RATKAISUMME 

CGI:n Dynamics NAV -ratkaisu koostuu Microsoft Dynamics NAV -

järjestelmästä, toimiala-ratkaisusta sekä CGI:n kehittämistä komponenteista. 

Microsoft Dynamics NAV on joustava ja luotettava pienille ja keskisuurille 

yrityksille kehitetty helppokäyttöinen talouden- ja toiminnanohjauksen 

järjestelmä. Ohjelmistoa käyttää päivittäisissä toiminnoissaan yli 1 500 000 

käyttäjää yli 90 000 yrityksessä maailman laajuisesti. Microsoft Dynamics 

NAV skaalautuu helposti muutaman käyttäjän ratkaisusta aina satojen 

käyttäjien tehokkaaksi ohjausjärjestelmäksi. 

Microsoft Dynamics NAV -järjestelmä sisältää seuraavat sovellusalueet: 

 Taloushallinto 

 Tuotanto 

 Logistiikka 

 Asiakkuudenhallinta 

 Huoltohallinto 

 Sähköinen kauppa 



 

 

CGI tarjoaa palveluja IT:n ja 

liiketoimintaprosessien 

kehittämisen tueksi. 

Konsultoimme asiakkaitamme 

liiketoiminnan kehittämisessä, 

integroimme tietojärjestelmiä 

ja olemme asiakkaidemme 

ulkoistuskumppani.  

 

Meitä on 68 000 asiantuntijaa 

yli 40 maassa. 

Asiakaskeskeinen 

toimintamallimme takaa sen, 

että asiakkaidemme käytössä 

on pysyvä, omistautunut ja 

joustava tiimi, joka vastaa 

toiminnasta paikallisesti, 

lähellä asiakasta. 
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Valmiit integraatiot muihin Microsoft tuotteisiin, kuten Excel, Outlook, Word, 

SharePoint, Lync, Skype, Office365, Dynamics CRM, SQL ja Windows lisäävät 

kokonaisratkaisun arvoa järjestelmän loppukäyttäjille. 

Asiakkaiden tarpeisiin kehitetyt, tuotteistetut ja lokalisoidut toimialaratkaisut 

tuovat lisäarvoa järjestelmän käyttöönottoon, kun asiakaskohtaisten 

räätälöintien tarve pienenee ja käyttöönoton aika lyhenee. Tee päätös, josta 

hyödyt vuodesta toiseen. 

CGI:n toimialaratkaisut ovat: 

 Food & Beverage – elintarviketoimiala 

 LS Hospitality – ravintola-ala 

 LS Retail – tukku-, maahantuonti- ja vähittäiskauppa 

 NaviTrans – kuljetus-, huolinta- ja palveluvarastoyritykset 

 enwis) – kierrätys ja hyötyjätteen käsittely 

Ratkaisua täydentää CGI:n Dynamics NAV -järjestelmään liitettävät 

komponentit kuten: 

 Sähköinen laskutus 

 EDI-liittymät 

 Kirjanpidon parametroitu liittymä 

 Myyntien ja ostojen parametroitu liittymä 

 Sopimuslaskutus 

 Ostolaskujen kierrätys ja kohdistus ostotilaukseen 

 Mobiiliratkaisut 

 Asiakkuudenhallinta (Microsoft Dynamics CRM) 

 HR-ratkaisut 

 Johdon raportoinnin (BI) ratkaisuja 

 Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) 

MIKSI CGI:N MICROSOFT DYNAMICS NAV? 

CGI:llä on Suomen laajin ja osaavin Dynamics NAV -asiantuntemus. Meillä on 

vahva toimialaosaaminen, joka on syntynyt pitkien asiakassuhteidemme 

tuloksena.  

Palvelemme asiakkaitamme yhteensä noin 60 konsultin, projektipäällikön, 

suunnittelijan, ratkaisuarkkitehdin ja asiakaspalvelijan voimin. Onpa Dynamics 

NAV -asiasi suuri tai pieni, meiltä löytyy siihen ratkaisu.  

CGI:n mittava kehityspanostus valittuihin toimialoihin Dynamics NAV -

ratkaisuilla, tiivis yhteistyö Microsoftin kanssa, oma tuotekehitys, järjestelmän 

toimitusmallit sekä jatkuvat palvelut kuten Help Desk, tuovat nopeasti 

järjestelmän hyötyjä asiakkaidemme käyttöön. 

Dynamics NAV -ratkaisun voi ottaa käyttöön myös Palveluna, 

käyttäjäkohtaisen kuukausiveloituksen mukaan. 


