ACTO ERP
Nākamās paaudzes
resursu vadības
risinājums

Kas ir ACTO ERP?

Kādi ir ieguvumi?

ACTO ERP ir uz modernākajām
tehnoloģijām balstīta Latvijas
vajadzībām atbilstoša pilnībā
pielāgota ERP sistēma, lai
nodrošinātu atbilstību LR
likumdošanai, ISPSA u.c.
standartiem un MK noteikumiem,
uzlabotu procesu pārvaldību un
darba produktivitāti, kā arī
nodrošinātu informācijas
caurskatāmību un datu drošību.
dots.365 ir ACTO ERP projektu
pieredze gan privātajā, gan
publiskajā sektorā.
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Efektīvāki un caurskatāmāki
biznesa procesi
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Sistēmas tehnoloģiju
modernizācija
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Tehnisko risku
samazināšana
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Attālināts darbs un
uzlabota drošība
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Nemainīga sistēmas versija

Kāda ir funkcionalitāte?

Finanšu
vadība
Virsgrāmata
Debitori,
kreditori
Budžets
Kontu grafiki
Naudas
plūsmas
prognoze
Elektroniskie
maksājumi
Uzkrājumi
Pamatlīdzekļi

Noliktava

Pārdošana

Iepirkumi

Projektu
vadība

Papildus
iespējas

Preču
nomenklatūra

Rēķinu
izrakstīšana

Iepirkumu
pasūtījumi

Projektu
vadība

Algas un
personāls

Preču
aizvietošana

Pārdošanas
pasūtījumi

Iepirkumu
cenas

Darbu
plānošana

Darba virsmas
pēc lomām

Preču
atgriešana
un atcelšana

Kontakti

Atlaides

Mārketinga
iespējas

Līgumu
pārvaldība

Budžets &
prognozes

Automātiskā
grāmatošana

Nodokļi

Finansējumu
uzskaite

Resursu
vadība

Integrācijas
iespējas

Tāmes un
izpilde

Atskaites Valsts
kasei, budžeta
izpilde u.c.

Ieprikumu
atsekošana

Vairākas
valūtas

Piegāžu
adreses
Pakalpojumu
uzskaite
Ārpus
noliktavas
preces

Integrācija
ar Outlook
Parādu
pārvaldība

Rēķinu imports
Maksājumu
priekšlikums

Dimensijas
Audits
Dokumentu
vadība

Kādēļ izvēlēties ACTO ERP?
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Uzlabota
pieejamība
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Daudz vienkāršāka arhitektūra
ar interneta pārlūka iespējotu
piekļuvi, kas likvidē
nepieciešamību pēc Remote
Desktop vai Citrix un Enterprise
Portal, kas, savukārt, uzlabo
lietotāju pieredzi un samazina
izmaksas.
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Pārceļot uzņēmuma saimniecību
uz D365 F&SCM, Jūs iegūsiet
iespēju katrus 3 mēnešus lietot
jaunākās tehnoloģijas ar
vienkāršu un skaidru platformas
jauninājumu, bet lietotnes
jauninājumu - katrus 6 mēnešus.
Inkrementāli jauninājumi novērš
nepieciešamību reizi vairākos
gados veikt dārgu un uzņēmumu
paralizējošu migrāciju, kas var
aizņemt pat vairākus gadus.

Dažādu platformu
atbalsts
No jauna radīta, nevis pielāgota
HTML 5 pārlūka saskarne, kas
strādā uz jebkuras iekārtas
(dators planšete, telefons),
jebkuras platformas (Windows,
Mac, utt.), jebkura pārlūka
(IE, Chrome, Safari, Firefox, utt.).
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Samazināta IT
uzturēšana
Sākot lietot ACTO ERP mākonī,
Jums ne tikai nav jāuztraucas
par serveru un sistēmu
uzstādīšanu un administrēšanu,
bet arī Microsoft uzņemas
atbildību par platformas
(Windows Server, SQL Server)
uzturēšanu un atjaunināšanu.
Šāds Microsoft atbalsts atslogo
Jūsu IT personāla atbildību un
darba apjomu.
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Funkcionāli
uzlabojumi
Microsoft pēdējos gadus aktīvi
investē R&D, īpaši Dynamics 365
un mākslīgā intelekta risinājumos,
lai, izmantojot jauno D365 F&SCM
platformu, klienti iegūtu virkni
jaunas iespējas.

Reāllaika BI
un analīze
ACTO ERP tagad iekļauj reāllaika
in-memory BI risinājumu, kas
ļauj redzēt aktuālo informāciju
par uzņēmuma sniegumu ar
sekunžu nobīdi un, apstrādājot
pieejamos datus, attēlot un
vizualizēt ar moderno un
pārbaudīto PowerBI rīku.

Piekļūt lietotnei un datiem vēl
nekad nav bijis tik ērti un
vienkārši.
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Viegli būt
jaunam
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Platformas
inovācijas
Ieviešot ACTO ERP, Jums ir iespēja
izmantot plašās Microsoft
mākoņa iespējas, piemēram:
vienoto datu modeli ar
Dynamics CRM un Office 365;
PowerApps vienkāršai mobilo
lietotņu veidošanai un Flow
darbplūsmas un paziņojumu
vadībai;
uzlabotu analītikas risinājumu
ar Cortana Intelligence Suite.

Mūsu piedāvājums
ACTO ERP
pilotprojekts
Projekta tvēruma definēšana
un ACTO ERP funkcionalitātes
pārbaude klienta biznesa
procesu nodrošināšanai
(FIT-GAP analīze)

Nepieciešamie resursi
no klienta puses

Cena:
9 500 EUR
+ PVN

Atbildīgo darbinieku iesaiste 10 intervijas/workshop

Darbu izpildes
laiks
3 mēneši

Par dots.365
Kā atsevišķs uzņēmums dots.365 ir
reorganizēts 2018. gadā, taču ir daļa no dots.
un SQUALIO uzņēmumu grupas, kuras
pirmsākumi meklējami 1997. gadā. Dots.365
biznesa pamatvirziens ir ERP un specifisku
biznesa sistēmu izstrāde un pielāgošana
Latvijas klientiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā
Divu gadu laikā dots.365 ir izdevies izveidot
motivētu komandu, kas jau pārsniedz 40 ERP
profesionāļus ar kopējo pieredzi vairāk nekā
500 gadu apjomā darbā ar populārākajām
resursu vadības sistēmām gan Latvijā, gan
pasaulē – Microsoft Dynamics AX/NAV,
Horizon, iScala, IBM Maximo, SAP, Oracle EBS,
J.D. Edwards u.c.
Dots.365 komandu veido gan izstrādātāji,
gan konsultanti, gan citi speciālisti ar plašu
projektu pieredzi Latvijā un ārvalstīs ERP
ieviešanā, uzturēšanā un migrācijā, kā arī
biznesa procesu pārmaiņu veicināšanā.

+371 67509912
info@dots365.lv
Dzirnavu iela 91-5,
Rīga, LV-1050,
Latvija

