Cé gü nkrő l
Nézd apa, virágzanak a fák, itt a
tavasz! Kiáltott fel egyik nap a
lányom. És valóban a természet
megújul, és vele együtt megtelik
tenni vágyással a lelkünk. Aztán
legyűrjük a tavaszi fáradtságot és nekilátunk mi is a
kertészkedésnek, a túrázásnak, a régi lomok
kiszórásának.
Mi is megújultunk. Intenzíven készülünk a
NAV2013 bevezetésére, a Futurában történő
bemutatására, melyre a héten elküldtük Önöknek a
meghívónkat. Bővítettük csapatunkat annak
érdekében, hogy minél jobban és gyorsabban ki
tudjuk szolgálni partnereink igényeit. Kecsedi
Tamás munkatársunkkal többen beszéltek már
telefonon. Jelen hírlevelünkben egy kicsit más
oldaláról is szeretnénk bemutatni. Azoknak, akik
még nem ismerik a projektkezelést a Navisionban,
az aktuális híreink rovatban ennek előnyeiről
szeretnénk rövid összefoglalást adni.
Ötletek és tippek rovatunkban az év végi
folyószámla
egyeztetéshez
egy új riport
használatával adunk segítséget. Hasznos és
kellemes olvasást kívánunk Önöknek.
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Hatt János
ügyvezető

Megtanultam a
kö zö s nyelvet
Mióta és milyen területen
dolgozol a Réciánál?
2013. október 6-án kezdtem a
Réciánál, tehát a március lesz a
hatodik hónapom. Tanácsadói
pozícióban dolgozom. Jelenleg
főleg én kezelem a helpdesket.
Telefonban,
vagy
ügyfélkérésekkel kapcsolatban
sokan találkozhattak már a hangommal.

Közgazdászként mennyire volt
informatikusok nyelvét megtanulni?

nehéz

az

Az első hónapokban egy átfogó képzést kaptam a
Navision rendszerből. Ennek eredményeként úgy
gondolom, hogy mára egy nyelvet beszélünk.
Különösen nagy szerepe van a fejlődésemben
Prastyik Andrásnak. Ezen a platformon is szeretnék
köszönetet
mondani
Neki
és
minden
munkatársamnak, akiktől nagyon sok tudást és
segítséget kaptam és kapok a mai napig.
Mennyire tetszik Neked a NAV 2013 új felülete?
Az új felület nagyon sok lehetőséget hordoz
magában, sokkal inkább testre szabható, valamint
egy lendületesebb designnal rendelkezik. Ez
egyben természetesen kihívás is, mivel jelentősen
eltér a korábbi felülettől.
Hogy sikerült a beilleszkedés a Récia csapatába?
Felvételem kritériuma volt a jó kommunikációs
készség. Ennek eleget téve úgy érzem, jól sikerült a
beilleszkedésem. Általánosságban is elég jó nálunk
a hangulat. Beilleszkedésemet nagyban segítették a
munkaidőn túli céges rendezvények.
Milyen területeken szeretnél a továbbiakban
fejlődni?
Nagyon fontos szerintem a fejlődés az élet minden
területén. Munkámban nap, mint nap találkozok új
információkkal.
A
helpdesk
feladataimmal
folyamatosan és sokat tudok fejlődni, de a munkán
túl is fontosnak tartom a fejlődést. Jelenleg angolt
tanulok.
Milyen hobbid van?
Szeretek sportolni, ahogy jön a jó időjárás, előkerül
a kerékpár, valamint nyáron szívesen járok úszni is.
Az év hűvösebb hónapjaiban konditerembe járok.
Egyébként szeretek jókat enni is, és természetesen
a szórakozást sem utasítom el. Jöhet minden; buli,
mozi, színház, kirándulás.
És a nősülés?
Még várat magára… :D

Aktuá lis hı́reink
A projektkezelés nem kizárólag
eszközt ad a vállalkozásoknak a
tevékenységek
önköltségszámításához, jól elkülöníthető
műveletek, munkák eredményének
elemzéséhez, számításához, hanem
szemléletet
is
változtat.
A
projektekben való gondolkodás
segítségével az emberi, pénzügyi és technikai
erőforrások összehangolását tudjuk optimálisan
megvalósítani. A NAV projekt és erőforrás kezelő
rendszer segítségével a teljes projektfolyamat
áttekinthetővé, végigkísérhetővé, elemezhető válik.
- Projektterv készítés
- Projekt végrehajtása
- Végső elszámolás
Lehetőség
van
a
projektek
archiválására,
másolására,
mintaprojektek létrehozására. Így az
azonos típusú projekteket mintaként
kezelve automatikusan felhasználhatjuk új, hasonló
projektek létrehozásához.
A projektekhez kapcsolódó dokumentumok,
feljegyzések, csatolmányok egy helyen tárolhatóak,
bármikor, visszakereshetőek. Az egyes projektek
akár
projektenkénti/projektcsoportonkénti
jogosultság-beállítástól függően érhetőek el a
felhasználók részére. Így megakadályozhatjuk,
hogy bárki elérhesse a Társaság által bizalmasnak
kezelt információkat.
A projektek lehetőséget adnak a
tervezés és megvalósítás egyes
fázisainak elkülönítésére. Így a
tervezés,
akvizíció,
megvalósítás,
lezárás
szakaszaihoz
elkülönülten
rendelhetőek
erőforrások, cikkek, egyéb tételek. A főkönyvi
könyvelés során a dimenziók kezeléséhez
hasonlóan projektekre (azon belül fázisokra) történő
könyveléssel rögzíthetőek a tény adatok. Lehetőség
van olyan belső erőforrások megjelenítésére,
amelyek nem kerülnek a főkönyvben átvezetésre.
Egyes projektekhez, projektszakaszokhoz hozzárendelhető
erőforrások kapacitásának terve-

zése, lefoglalása segítségével optimalizálható az
erőforrások kihasználtsága. A projektkezelés
segítségével
az
előés
utókalkulációk,
hatékonyságelemzések egyszerűen elkészíthetők.
Talán a fentiekből is érzékelhető, hogy nem csak a
klasszikus építőipari projektek kezelésére nyújt a
NAV megoldást, hanem a gyártás, kutatásfejlesztés, szolgáltatások területén is hatékony
segítséget nyújt.

Tippek é s trü kkö k
Tudta Ön, hogy a Navision segítséget nyújt abban,
hogy az év végi vevői és szállítói folyószámla
egyeztetéseket több szempontból elvégezze? A
standard riportokon kívül kollégáink kérésére újabb
egyeztető riportok összeállításában nyújtanak
segítséget. Így többek között rendelkezésére áll egy
részletes kronológiai folyószámla egyeztető
kivonat, amely a partner teljes időszaki
számlatörténetét tartalmazza. Amennyiben erről
többet
szeretne
tudni,
kérjük
keresse
munkatársunkat.
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