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KELLELE D365 Business Central on sobiv majandustarkvara keskmistele ja suurematele 
ettevõtetele, neile kes on kasvufaasis  ning soovivad kasutusele võtta  tipptehnoloogial 
baseeruva tarkvaralahenduse, mis rahuldaks vajadused nii täna kui ka aastate pärast. 
 
D365 Business Central on Microsofti platvormil olev lahenduste komplekt, mis annab 

ühtse ülevaate ettevõtte peamistest äriprotsessidest. Lahendus ühendab omavahel 

kaasaegse majandustarkvara Dynamics 365 Business Centrali, Office365 ja Microsoft 

Azure’iga. 

Finantsjuhtimine 

Tee otsuseid õige info põhjal 

Ülevaade rahavoogudest 

Eelarvesta ja konsolideeri oma ärid 

Tagab konkurentsieelise 

Tänu tipptehnoloogiale, suurepärasele funktsionaalsusele ja pidevale innovatsioonile 

võimaldab olla ees oma konkurentidest.  

D365 Business Central pakub valmis lahendusi, kuidas äriprotsessid ülesehitada, kuid 

jätab ka vabad käed ettevõttel leida oma konkurentsieelised ning kohandada lahendus 

nutikalt vastavalt oma soovidele. 

 Tarneahela juhtimine 

Optimeeri laovarusid 

Väldi kaotatud müüki ja vähenda puudujääke 

Maksimeeri kasumlikkust 

Toetab terviklikku tarneahelat 
Lisaks automaatikale ja varude vajadust ennustavale masinõppele saab 

lahendust integreerida erinevate teiste süsteemidega nagu klientide, 

hankijate ning avaliku sektori lahendustega ning seeläbi automatiseerida ja 

digitaliseerida suur osa äriprotsesse.  

 

Müü targalt ja paranda teenindust 

• Lisa väärtust igast kontaktist 

• Suurenda müügi tootlikkust 

• Paku eristuvat teenust 

Klienditeenindus ja lojaalsus 
D365 Business Central funktsionaalsus ja tehnoloogia toetab paindlikku kliendi- ja 

tootehaldust, mis võimaldab kasvatada klientide lojaalsust.  Lahenduse 

tehnoloogia on integreeritud nii Outlooki kui ka masinõppe ja tehisintellekti 

Microsoft Cortanaga. 



 

 

 

 

 

 

Hoia projektid graafikus ja eelarves 

Jälgi ja püsi eelarves 
Planeeri täpselt 
Analüüsi projekti tulemuslikkust 

Optimeeri protsesse 

Juhi müügiplaanide täitumist 
Juhi oma ladusid efektiivselt 
Juhi tootmisprotsesse – kalkuleeri tootmisvõimsust, 
planeeri ressursse ja tootmisgraafikuid 

Kaitse oma andmeid  

Kes, mida ja millal on süsteemis teinud? 
Kliendi privaatsus - GDPR 
Salvesta andmeid turvaliselt 

Ärianalüüs - oma ülevaadet oma ärist 

Kõik andmed ühest allikast 
Loo ise oma ärianalüüs 
Oma ülevaadet ükskõik millal, kus ja millisest 
seadmest 

Toetab tarka juhtimist 
Tänu ärianalüütikale annab kõigile võtmeisikutele põhjaliku ülevaate 

ettevõtte tegevustest, finantsidest, varudest ja muudest vajalikest 

mõõdikutest. 

 

Aitab projekte juhtida 
D365 Business Central pakub suurepärast keskkonda, mille abil projekte juhtida ja 

neist ülevaadet omada. Kogu info ja tegevused projekti ressursside 

planeerimisest, staatustest, kasumlikkusest kuni arveldamiseni on ühes 

keskkonnas.  

Aitab viia müügi uuele tasemele 
Enam ei pea tuhnima paberites, erinevates Excelites, vaid kogu müügiajalugu nii toodetest, klientidest kui ka tulemustest on ühes 

kohas ja kiirelt kätte saadav. Lahendus aitab ennustada tulevasi vajadusi, luua tootmise- või varude täiendamise plaani. 

Aitab hoida kõige kallimat vara 
Sinu ärisaladused, sinu töötajad, kliendid ja äriplaanid on turvaliselt kaitstud. Sul 

on võimalik jälgida igat tehingut ja muudatust süsteemis ning tagada GDPR nõuded 

läbi built-by-design ja privacy-by-default metodoloogia. 

HRM - juhi targalt oma meeskonda  

Palga ja tööajagraafikute lahendus Palk365 ka 
kõige nõudlikumale 
Personalilahendus Personal365, mis toetab 
ettevõtte ja personali arengut 

Mäealuse 2/4, Tallinn  
itera@itera.ee 
tel: +372 650 3380 

itera.ee 

palk365.ee  d365.ee  bi365.ee   crmlahendused.ee 


