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Od powtarzalności 
produkcji do 
cyfrowej rewolucji
Jesteśmy obecnie świadkami ogromnych zmian w branży produk-
cyjnej. Rewolucja przemysłowa rozpoczęła erę produkcji masowej 
z zastosowaniem linii montażowych. W rezultacie, odnotowano ra-
dykalny wzrost wydajności pracowników. 

Cyfrowa rewolucja przynosi znaczące zmiany oraz nieograniczone 
możliwości rozwoju i zarządzania danymi w oparciu o technologie 
sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej. Jednak niewątpliwie, 
to talent, umiejętności i kreatywność personelu decyduje o sukcesie 
Twojej organizacji.
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Ilość czasu, jaką 
pracownicy spędzają 
na ręcznej obsłudze 
powtarzalnych zadań

35%

48% 2019

2030
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Jedna ze zmian dotyczy przejścia z modelu „product-based” do mo-
delu, w którym działania są zorientowane na świadczenie usług wokół 
oferowanego produktu. Koncepcja ta zapewnia ciągły strumień przy-
chodów i wspiera budowanie trwałych relacji z klientem. Wymaga 
jednak nowego zestawu kompetencji dotyczących produkcji, które wy-
kraczają poza tradycyjne umiejętności.

Współudział i zaangażowanie klienta to kolejna kluczowa kwestia. 
Współczesny konsument oczekuje czegoś więcej niż niskiej ceny pro-
dukowanego na masową skalę towaru. Szuka produktu dopasowanego 
do indywidualnych potrzeb; chciałby także współuczestniczyć w jego 
tworzeniu. Aby spełnić te oczekiwania, przedsiębiorstwa produkcyjne 
poszukują elastycznych narzędzi umożliwiających projektowanie i do-
stosowywanie procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw. W realizacji 
tego celu najważniejsi i niezbędni są pracownicy wyposażeni w odpo-
wiednie narzędzia, które pomogą im skutecznie i szybko reagować na 
potrzeby klientów.

58M nowych miejsc pracy 
zostanie utworzonych do 2022 roku.

2.4M nieobsadzonych 
stanowisk pracy z powodu braku lub 
niewystarczających umiejętności.

+

+
Technologia wspiera proces transformacji

Jednak to ludzie nadają jej rzeczywisty wymiar. W nowoczesną technologię może zainwestować każde przed-
siębiorstwo. Liderzy zespołów skupiają się na pozyskiwaniu doświadczonych, uzdolnionych, energetycznych 
i kreatywnych pracowników, którzy napędzą cyfrowe zmiany. Warto jednak rozważyć, w jaki sposób cyfrowa 
rewolucja może wpłynąć na zarządzanie miejscami pracy, a także metody rekrutacji i utrzymania w firmie na 
dłużej najlepszych i najbardziej wartościowych pracowników.



8Nowy wymiar produkcji. Jak pozyskać, wyszkolić i zatrzymać najlepszych pracowników?

„Roboty zastąpią ludzi w pracy” to jeden z najczęściej pojawiających 
się nagłówków w światowych serwisach informacyjnych. Czy ta 
perspektywa powinna nas niepokoić? Być może automatyzacja i ro-
botyzacja to nie tylko wyzwanie, ale też nowe możliwości rozwoju? 
 
W przypadku prac o wysokim stopniu powtarzalności warto rozważyć 
wdrożenie zautomatyzowanych procesów. Problem ma jednak szerszy 
wymiar - wiele stanowisk pracy w branży produkcyjnej pozostaje nieobsa-
dzonych. Coraz mniej kandydatów decyduje się na zatrudnienie w produkcji. 
 
Wśród potencjalnych pracowników utrzymują się przestarzałe przeko-
nania, według których praca w produkcji jest nudna, bardzo głośna, 
brudna, a nawet niebezpieczna. Pokolenie odpowiedzialne za stworze-
nie poprzedniego systemu ekonomicznego, starzeje się a kandydatom 
wchodzącym na rynek pracy może się wydawać, że praca w produkcji 
to niekoniecznie właściwy krok w zarządzaniu ścieżką zawodową.

Większa liczba 
miejsc pracy niż 
wykwalifikowanych 
pracowników
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<50%<80%
zachęciłoby swoje dzieci  do rozpoczęcia 
ścieżki  zawodowej w produkcj i .

badanych  jest  zdania ,  że praca 
w sektorze produkcyjnym jest 
c iekawa i  satysfakcjonująca.

<30%
ankietowanych uważa ,  rozwój branży 
produkcyjnej  jest  k luczowy w utrzymaniu 
dobrobytu ekonomicznego.
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Młodzi pracownicy, wyposażeni w szeroką 
wiedzę z zakresu najnowszych technologii, 
z wysoką świadomością marki to przedsta-
wiciele pokolenia „cyfrowych tubylców” 
(ang. digital natives), mający wysokie 
oczekiwania wobec miejsca pracy. Szukają za-
trudnienia w przedsiębiorstwie, które hołduje 
wartościom, takim jak innowacyjność, zrów-
noważony rozwój i dobro publiczne, i działa 
w zgodzie z nimi. Aby przyciągnąć uwagę ta-
kich kandydatów, konieczne jest stworzenie 
atrakcyjnego miejsca pracy, konkurencyjnego 
w stosunku do tych oferowanych przez firmy, 
które są liderami cyfryzacji. Zaangażowa-
nie pracodawcy w prowadzenie działalności 
z uwzględnieniem interesów społecznych 
i aspektów ochrony środowiska może być 
jednym z czynników decydujących o wyborze 
organizacji jako potencjalnego miejsca pracy.

Zwiększenie atrakcyjności miejsca pracy 
to jednak za mało. Sporym utrudnieniem 
w rekrutacji nowych pracowników są 
nieodpowiednie lub niewystarczają-
ce kwalifikacje kandydatów, a przede 

wszystkim brak wiedzy i doświadczenia 
niezbędnego do pracy z nowoczesnymi 
technologiami. Niezwykle ważne jest, aby 
przedsiębiorstwa produkcyjne skupiły się 
na poszukiwaniu i wdrożeniu innowacyjnych 
rozwiązań i programów szkoleniowych, 
umożliwiających podniesienie kwalifikacji 
personelu i przygotowanie ich do wy-
konywania zaawansowanych zadań przy 
wsparciu technologii, takich jak mieszana 
rzeczywistość (mixed reality). Inwestowa-
nie w rozwój personelu przekłada się nie 
tylko na lepszą jakość pracy, ale znaczą-
co wpływa na zwiększenie zaangażowania 
pracownika i zatrzymanie go w organizacji.

”Szukają zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 
które hołduje wartościom, takim jak inno-
wacyjność, zrównoważony rozwój i dobro 
publiczne, i działa w zgodzie z nimi.



11Nowy wymiar produkcji. Jak pozyskać, wyszkolić i zatrzymać najlepszych pracowników?

Stworzenie 
efektywnego 
cyfrowego 
miejsca pracy

Optymistyczna wiadomość jest jednak taka, że praca w branży 
produkcyjnej jest bezpieczniejsza i bardziej satysfakcjonująca niż 
kiedykolwiek wcześniej. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na 
wysokojakościowe, łatwe w obsłudze produkty, tworzone zgod-
nie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, światowej gospodarce 
potrzeba eksplozji innowacyjności.

Branża produkcyjna pomaga budować przyszłość. Wizja ta jest 
szczególnie motywująca dla kolejnej generacji najbardziej uzdol-
nionych i obiecujących przyszłych pracowników. Wdrożenie 
skutecznych strategii i technologii mających na celu przyciągnię-
cie potencjalnych pracowników, przeszkolenie zatrudnionych oraz 
zatrzymanie ich na dłużej w firmie zapewni twojej organizacji zde-
cydowaną przewagę konkurencyjną.
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Rozbudowanie 
bazy kandydatów

W rzeczywistości, w której umiejętności 
i narzędzia cyfrowe zastąpiły fizyczne, 
nigdy nie było lepszego momentu, aby 
zwiększyć różnorodność siły roboczej. 

W cyfrowej fabryce przyszłości, osoby 
z niepełnosprawnością fizyczną, która jest 
jeszcze postrzegana jako duża przeszkoda 
w zatrudnieniu, będą mogły pracować na 
linii produkcyjnej bez utrudnień.

Rozwiązania bazujące na sztucznej in-
teligencji (AI), uczeniu maszynowym 
i rzeczywistości mieszanej dołączyły do 
szerokiego pakietu narzędzi wspierających 
zarządzanie procesami produkcyjnymi. 
Projektowanie, modelowanie i testowanie 
produktów w środowiskach wirtualnych. 
Monitorowanie i koordynowanie pra-
cy ludzi i maszyn. Analizowanie danych 
produkcyjnych oraz inicjowanie działań 
w oparciu o uzyskane schematy danych. 
Zadania tego typu są dla pracowników 
bardziej satysfakcjonujące i angażują-

ce niż zadania tradycyjnie wykonywane 
w fabrykach. Nowoczesne technologie po-
zwalają pracownikom tworzyć, projektować 
i testować nowe koncepcje, a w przypad-
ku niepowodzenia próbować od nowa. Nie 
ograniczają ich już wysokie koszty fizycz-
nego projektowania i testowania. Jedynym 
ograniczeniem jest ich własna wyobraźnia.

Dzięki automatyzacji większości rutyno-
wych zadań, pracownicy mogą skupić się 
na dążeniach i działaniach wnoszących rze-
czywistą wartość w rozwój firmy. Większa 
elastyczność stanowisk produkcyjnych po-
zwala pracodawcom korzystać z otwartego 
ekosystemu talentów w trakcie poszukiwań 
najlepszych kandydatów. Zdolnych i wykwali-
fikowanych specjalistów można szukać wśród 
zatrudnionych stałych pracowników, pracow-
ników tymczasowych czy współpracujących 
dostawców usług. Wiele organizacji korzysta 
z technologii sztucznej inteligencji w procesie 
rekrutacyjnym, szczególnie w analizie i wery-
fikacji osób aplikujących.
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Tradycyjne programy szkoleniowe skierowane do pracow-
ników produkcyjnych nie są dostosowane do dynamicznie 
zmieniających się potrzeb i specyfiki branży produkcyjnej. 

Wymagania dotyczące umiejętności i wiedzy produkcyjnej 
stawiane pracownikom ewoluują równie szybko. Oczekuje 
się od nich, aby nowe kompetencje nabywali szybko, nie 
tracąc na szkolenia kilku miesięcy lub lat. Doświadczeni i wy-
kształceni pracownicy przechodzą na emeryturę, co wpływa 
na nasilenie się zjawiska „brain drain” czyli odpływu specja-
listów. Warto rozważyć wdrożenie działań mających na celu 
zatrzymanie starszych pracowników, wykorzystanie ich wie-
dzy, a także podnoszenie kwalifikacji mającego ich zastąpić 
młodszego personelu.

Nowe technologie, takie jak rzeczywistość mieszana 
i uczenie maszynowe oferują nowe sposoby na zmaksy-
malizowanie potencjału personelu.

Przy obsłudze trójwymiarowych schematów wystarcza-
jąca jest obecność eksperta pracującego zdalnie lub 
wykorzystanie narzędzia bazującego na sztucznej in-
teligencji przeprowadzającego użytkownika przez cały 
proces przy pomocy szczegółowych instrukcji. 

Mniej doświadczony personel, przy użyciu zaawansowa-
nych narzędzi, może konsultować się z zespołem inżynierów 
i ekspertów, gotowych do dzielenia się wiedzą bez ko-
nieczności sięgania po narzędzia w hali produkcyjnej czy 
wychodzenia z biura. Wykwalifikowani specjaliści, po prze-
pracowaniu wielu lat w terenie, mogą zawodowo dalej się 
rozwijać wspierając i szkoląc młodszych stażem kolegów. 

Współpraca doświadczonych pracowników, pełniących 
rolę mentorów, z nowo zatrudnionymi osobami, po-
dobnie jak inwestowanie w technologie, może przynieść 
ogromne korzyści dla organizacji. Możesz też tworzyć 

Nowe metody 
uczenia się

”Doświadczeni i wykształceni 
pracownicy przechodzą na emeryturę, 
co wpływa na nasilenie się zjawiska 
„brain drain” czyli odpływu specjalistów.

spersonalizowane ścieżki Współpraca doświadczo-
nych pracowników, pełniących rolę mentorów, z nowo 
zatrudnionymi osobami, podobnie jak inwestowanie 
w technologie, może przynieść ogromne korzyści dla or-
ganizacji. Możesz też tworzyć spersonalizowane ścieżki 
rozwoju i uczenia się, opracowane w oparciu o indywi-
dualne potrzeby personelu.
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Doświadczenie 
i zaangażowanie pracownika

Zapewniając swoim pracownikom zestaw nowoczesnych na-
rzędzi usprawniających komunikację i współpracę w zespole, 
dostępnych z dowolnego miejsca i urządzenia, wspierasz ich 
kreatywność i wydajność.

Gwarantując dostęp do ustandaryzowanych danych, tworzysz 
warunki sprzyjające wdrażaniu innowacji. Technologia pomaga inte-
grować ogromną liczbę pracowników oraz budować globalne zespoły 
z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie. W zintegrowanym śro-
dowisku pracy, pracownicy mogą dzielić się pomysłami i projektować 
strategie dalszego rozwoju.

Dzięki wdrożeniu zaawansowanych technologii, pracownicy 
działów HR mogą współpracować i komunikować się jeszcze efek-
tywniej niż do tej pory, a także skupiać działania ukierunkowane na 
zatrzymanie w organizacji najbardziej utalentowanych specjalistów. 
Centralna platforma umożliwiająca wszechstronną komunikację, 
wymianę plików, organizację spotkań i projektowanie aplikacji po-
zwala zwiększyć efektywność pracy zespołów, a także przyciągać 
najlepiej wykwalifikowanych kandydatów.
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Człowiek w centrum 
procesu produkcji

Wykorzystanie innowacyjnych technologii to kluczowy czynnik 
wspierający budowanie silnego zespołu produkcyjnego. Nie jest 
jednak rozwiązaniem niwelującym wszystkie problemy. Dostęp do 
ogromnych ilości danych, konieczność ich przetworzenia, podobnie 
jak obsługa wielu nowych narzędzi, mogą stanowić spore wyzwa-
nie. Niezwykle ważne jest, aby zastanowić się, w jaki sposób decyzje 
dotyczące wyboru właściwej technologii mogą wpłynąć na całe 
środowisko pracy.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiększenia samodziel-
ności oraz wzmacniania pozycji pracowników jest zapewnienie im 
łatwego dostępu do kluczowych informacji. Skonsolidowane i zinte-
growane dane stanowią bogaty zasób wiedzy dla całej organizacji.  

Pracownicy mają pewność, że informacje dotyczące realizowanych opera-
cji, a także pozostałych aspektów działalności są spójne i zawsze aktualne.

Jednakowy wgląd w ujednolicone dane ułatwia rozwiązywanie problemów 
i usprawnia podejmowanie decyzji. Ułatwia również samodzielne tworzenie 
analiz i wizualizacji danych. Przyspiesza projektowanie aplikacji bez koniecz-
ności znajomości kodowania, a także gwarantuje bezpieczną wymianę 
danych między klientami, partnerami i dostawcami.
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Odpowiednie narzędzia, 
Właściwy Partner
Decydując się na wyposażenie pracowników w nowoczesne na-
rzędzia zaprojektowane z myślą o ich indywidualnych potrzebach, 
dajesz im rozwiązania usprawniające codzienną pracę, wspierają-
ce wykorzystanie potencjału i doskonalenie talentów. Dzięki tym 
narzędziom pracownicy mogą uzyskiwać lepsze wyniki i budować 
trwalsze relacje z klientami. Inwestycje tego typu mogą w znaczący 
sposób usprawnić procedury zatrudniania, szkolenia i zatrzymywa-
nia najbardziej obiecujących pracowników.

Microsoft oferuje szereg bezpiecznych i wydajnych rozwiązań dla 
pracowników branży produkcyjnej. Sami jesteśmy producenta-
mi nowoczesnych rozwiązań. Wiemy, jakie to ważne, aby spotkać 
się we właściwym miejscu i czasie, rozpocząć od małych wyzwań 
i krok po kroku budować swój sukces.

Microsoft oferuje bogactwo najnowocześniejszych rozwiązań tech-
nologicznych, w tym zaawansowaną platformę chmurową, która 
wspiera integrację wszystkich wdrażanych narzędzi.

Od wielu lat wspieramy firmy na całym świecie w efektywnym zarzą-
dzaniu procesami we wszystkich obszarach działalności produkcyjnej, 
począwszy od działań operacyjnych i zarządczych do tych realizowa-
nych w halach produkcyjnych. Dzięki współpracy z szerokim gronem 
partnerów, wieloletniemu doświadczeniu i licznym osiągnięciom, je-
steśmy gotowi służyć radą i pomocą - teraz i w przyszłości.

”“Buduj motywację 
i zaangażowanie pracowników 
dzięki właściwej technologii.”
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Produkcja w Dynamics 365 Business 
Central – funkcjonalności systemu

Microsoft Dynamics 365 Business Central zawiera moduł produkcja, 
dzięki czemu system ERP sprawdza się jako nowoczesne i wydajne 
narzędzie do zarządzania produkcją. Zapoznaj się z jego możliwo-
ściami i dowiedz się, które z jego komponentów najlepiej sprawdzą 
się w Twojej organizacji oraz ułatwią realizację wyznaczonych ce-
lów przy danych wymaganiach biznesowych.

Produkcja z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Użytkownik Dynamics 365 Business Central ma dostęp do szeregu 
wydajnych narzędzi i funkcjonalności produkcyjnych. Dzięki elastycz-
ności systemu możliwe jest jego szerokie wykorzystanie, także przy 
realizacji działalności operacyjnej. Ponadto jest przyjazny w obsłudze 
– poprzez pulpit nawigacyjny oraz znany, przyjazny interfejs.

Z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych systemu Microsoft 
Dynamics NAV stworzony został system Dynamics 365 Business 
Central, który stanowi kompleksowe rozwiązanie, wspierające za-
rządzanie przedsiębiorstwem oraz podejmowanie efektywnych 
decyzji biznesowych. Narzędzie jest łatwe w obsłudze oraz ela-
styczne i skalowalne. Można je dopasować do indywidualnych 
potrzeb oraz kierunku rozwoju przedsiębiorstwa poprzez rozbu-
dowę o usługi chmurowe czy aplikacje branżowe – Microsoft 365, 
Power Automate, Power BI czy Power Apps.

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central jest dostępny 
w wielu opcjach licencyjnych – modelu chmurowym lub tradycyj-
nym. Zależnie od potrzeb można też zakupić wersję Essential lub 
Premium, która posiada szerszy zakres funkcji.

https://www.dynamics365bc.pl/system-erp/co-to-dynamics-365-business-central/
https://www.dynamics365bc.pl/system-erp/
https://www.dynamics365bc.pl/system-erp/microsoft-dynamics-nav/
https://www.dynamics365bc.pl/system-erp/microsoft-dynamics-nav/
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Produkcyjne zestawienie 
komponentów (BOM)

Funkcja pozwala na tworzenie zestawień 
komponentów oraz obliczanie cen ewi-
dencyjnych. Bez niej konfigurowanie innych 
funkcjonalności obszaru produkcja nie by-
łoby możliwe.

Zlecenia produkcyjne

Zużycie i produkcja mogą być księgowane 
za pomocą zleceń produkcyjnych. Użyt-
kownik Microsoft Dynamics 365 Business 
Central może obliczyć zapotrzebowanie 
do realizacji nowych zleceń produkcyjnych, 
a także korzystać z narzędzi do planowa-
nia uzupełnień stanów magazynowych na 
pokrycie zapotrzebowania. Dzięki opcjom 
zawartym w oknie Planowanie zlecenia 

produkcyjnego możliwe jest ręczne zapla-
nowanie zapotrzebowania, wykorzystując 
dane w wierszach sprzedaży i tworząc 
wiersze zamówień zakupu, zleceń przesu-
nięć oraz zleceń kompetencji.

Produkcja zwinna

Funkcjonalność pozwala na zarządzanie 
produkcją zwinną, a także procesami pla-
nowania dostaw i zdolności produkcyjnych.

Zarządzanie wersjami

Poprzez zarządzanie wersjami użyt-
kownik  zar ządza w ygenerowanymi 
wersjami produkcyjnych zestawień mar-
szrut i komponentów.

”System Dynamics 365 Business Central zawiera funkcje 
umożliwiające łatwe zarządzanie procesem i elastyczne 
wprowadzanie zmian w każdym jego momencie.
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Planowanie dostaw

Na podstawie popytu oraz planów produkcji planowane jest za-
potrzebowanie materiałowe. Planowanie dostaw – funkcjonalność 
podstawowa – zawiera:

automatyczne zlecenia 
produkcyjne i zamówienia zakupu,

komunikaty akcji generowane 
w celu szybkiego 
i łatwego zrównoważenia dostaw 
i zapotrzebowania,

automatycznie zlecenia 
przesunięć i kompletacji, 

obsługę planowania zapotrzebowania 
materiałowego z możliwością 
uwzględnienia cyklu realizacji, 

konfigurację zapasów z uwzględnieniem 
specyficznych zasad ponownego 
zamówienia i podziałem na zapasy 
produkowane we własnym zakresie 
i kupowane od osób trzecich.
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Prognozowanie zapotrzebowania

Użytkownik ma możliwość oszacowania prognoz odnośnie do 
zapotrzebowania na dane zapasy. Prognozy (produkcji) na kompo-
nenty oraz produkty mogą być określone dla dowolnego okresu, 
np. w cyklu kwartalnym czy dziennym, a na ich podstawie system 
wykonuje planowanie zleceń produkcyjnych oraz zamówienia za-
kupów. Uwzględnia przy tym dostępność zapasów oraz parametry 
planowania zapotrzebowania.

Sprzedaż i prognozy zapasów

Dzięki tej funkcji możliwy jest szczegółowy wgląd w poten-
cjalną sprzedaż, a także prognozowany stan zapasów. Cortana 
Intelligence to wbudowane narzędzie, które pozwala na spraw-
ne reagowanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez nabywców, 
a także efektywne zarządzanie zapasami. Wykorzystuje w tym celu 
dane historyczne. Program automatycznie generuje zgłoszenia za-
potrzebowania od dostawców w oparciu o dane z rozszerzenia 
Prognozy sprzedaży i zapasów. Automatyzacja ogranicza nakład 
czasu pracy na realizację tego procesu.

Planowanie zdolności produkcyjnych

Procesy produkcyjne są oparte o zaplanowane zdolności produk-
cyjne, które definiuje się dla poszczególnych gniazd roboczych. Ich 
obciążenia oraz zapotrzebowanie materiałowe można zaplanować 
przy określaniu marszrut dla zleceń produkcyjnych. Użytkownik 
może także weryfikować obciążenia oraz listy zadań dla danych 
zdolności produkcyjnych.

Ograniczone zdolności produkcyjne

Zdolności produkcyjne zasobów mogą zostać ograniczone przy 
określaniu ostatecznego obciążenia. Prowadzi do to sytuacji, 
w której dane gniazdo robocze może w danym okresie wyko-
nać pracę zgodną ze swoją planowaną zdolnością produkcyjną. 
Można w niej zdefiniować obciążenie krytyczne oraz tolerancję. 
Funkcjonalność w połączeniu z Obietnicami zamówień jest wyko-
rzystywana w planowaniu produkcji możliwej do wykonania.

Gniazda i Stanowiska robocze

W procesie produkcji gniazda oraz stanowiska robocze stanowią 
typy zdolności produkcyjnych. Stanowiska robocze to jednost-
ki wspierające zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi danego 
zasobu produkcyjnego lub maszyny i dzięki nim możliwe jest 
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planowanie zdolności produkcyjnych na wielu poziomach, a także 
zarządzanie nimi. Na poziomie stanowiska roboczego przeprowa-
dzane jest planowanie szczegółowe, natomiast na poziomie gniazda 
roboczego – planowanie zbiorcze. Informacje na temat procesu pro-
dukcyjnego, np. czas przezbrojenia, domyślny procent braków, są 
przechowywane w obszarze stanowisk roboczych.

Zapasy magazynowe

Przed kompletacją nowych produktów trzeba wyznaczyć kompo-
nenty, surowce oraz półfabrykaty. System Microsoft Dynamics 365 
Business Central pozwala na usprawnienie tego procesu dzięki moż-
liwości kontrolowania i wyznaczania wymaganych ilości.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)

Automatyczne generowanie propozycji zleceń produkcyjnych (na 
podstawie sprzedaży i zapotrzebowania) i monitorowanie zestawień 
komponentów (BOM-y) są znacznie usprawnione w systemie Dy-
namics 365 Business Central. W ten sposób problem nadmiaru lub 
braku zapasów jest minimalizowany.

Planowanie zapotrzebowania oraz zdolności produkcyjnych

Planowanie może się odbywać na podstawie analizy zdolności pro-
dukcyjnych lub zapotrzebowania – zależnie od przeprowadzanego 
cyklu produkcji. Funkcja usprawnia przepływy pracy.
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Planowanie

W produkcji planowanie może być procesem stawiającym najwięcej 
wyzwań. Aby zachować ustalony harmonogram produkcji, konieczne 
jest właściwe ustalenie priorytetów, uwzględnienie istotnych danych 
oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów w procesie dostawy. 
System Dynamics 365 Business Central zawiera funkcje umożliwia-
jące łatwe zarządzanie procesem i elastyczne wprowadzanie zmian 
w każdym jego momencie.

Analiza zdolności produkcyjnych

Funkcja śledzenia pozwala na rezerwację oraz sprzedaż od-
powiednich ilości zapasów. Dynamics 365 Business Central 
wysyła użytkownikowi powiadomienia o potrzebie zwiększenia wy-
maganych zapasów, pracowników lub materiałów. W ten sposób 
można uniknąć chaosu wśród pracowników oraz opóźnień produk-
cji, spowodowanych przez rezerwowanie nadmiarowych zdolności 
produkcyjnych.

Możliwość elastycznego dostosowania

W procesie produkcji istotna jest każda zmiana, nawet ta niewielka 
i na jej wystąpienie organizacja musi być przygotowana. W Dynamics 
365 Business Central możliwa jest sprawna realizacja zadań według 
założonego planu, ale także elastyczne wprowadzanie zmian zwią-
zanych z aktualnym i rzeczywistym zapotrzebowaniem.

Użytkownik systemu ma dostęp do przejrzystych danych na temat 
zleceń prac, harmonogramów i planów produkcji, a także śledzenia 
surowców. Dynamics 365 Business Central pozwala na sprawne za-
rządzanie produkcją, co nie jest możliwe przy korzystaniu z planów 
w Excelu czy drukowanych na papierze.



Microsoft Dynamics 
365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dy-
namics NAV) to nowoczesny i kompleksowy system ERP podno-
szący efektywność zarządzania wszystkimi obszarami przedsię-
biorstwa, począwszy od finansów, sprzedaży, zakupów, obsługi 
klienta, aż po serwis i produkcję. Jest w pełni intuicyjny, prosty 
w obsłudze i szybki we wdrożeniu.

Dynamics 365 Business Central jako nowoczesna platforma bizne-
sowa oferuje szerokie możliwości skalowania i rozszerzania funk-
cjonalności o nowe moduły i aplikacje, ułatwiając jej dostosowanie 
do specyficznych wymagań branżowych, bez konieczności inge-
rencji w kod źródłowy.

Korzystając z szerokiego wachlarza dodatków i aplikacji dostęp-
nych w Microsoft AppSource, rozwiązanie można rozbudowywać  
i dostosowywaćdo indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Sys-
tem oferuje nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika, spójne 

środowisko pracy, wbudowane narzędzia do analityki biznesowej 
i obsługi przepływów pracy, a także szerokie możliwości integracji. 
Nabywcy zyskują dostęp do jednej bazy przechowującej ustanda-
ryzowane dane.

Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie biz-
nesowe o niespotykanym do tej pory poziomie integracji realizo-
wanych procesów. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu są 
widoczne już pierwszego dnia po uruchomieniu. Zarządzanie fi-
nansami, działaniami sprzedażowymi, łańcuchem dostaw, czy pro-
dukcją i serwisem jest łatwiejsze dzięki odpowiednim narzędziom.



System dostępny jest 
w dwóch opcjach 
licencyjnych Essentials 
oraz Premium.



WERSJA ESSENTIAL WERSJA PREMIUM

Sprawne zarządzanie finansami:

• Księga główna

• Przepływy pieniężne (Cash Flow)

• Wielowalutowość

• Wymiary księgowe

• Budżetowanie

• Należności i zobowiązania

• Rachunek kosztów

• Środki trwałe

Większa skuteczność sprzedaży 
i lepsza obsługa klienta:

• Zarządzanie kontaktami

• Integracja z Microsoft Outlook

• Planowanie kampanii

• Obsługa sprzedaży

• Konfiguracje cenników

• Obietnice dostawy

Wykorzystuj optymalnie swoje 
możliwości produkcyjne:

• Kosztorysowanie zleceń produkcyjnych

• Planowanie mocy produkcyjnych

• Wykorzystanie podwykonawców

• Zarządzanie partiami

• Przegląd obciążeń

Automatyzacja i bezpieczeństwo 
łańcucha dostaw:

• Analiza zapotrzebowania (MRP)

• Prognozy zapotrzebowania

• Obsługa zakupów

• Zarządzanie zapasami

• Zarządzanie cennikami

• Zarządzanie dostawcami

• Zarządzanie kompletacją

Realizacja projektów zgodnie 
z harmonogramen:

• Zarządzanie projektami

• Planowanie zasobów

• Budżetowanie

• Harmonogramowanie

• Rozliczanie usług

• Rejestracja zużyć w projektach

Sprawnie reaguj na 
zgłoszenia serwisowe:

• Obsługa umów serwisowych

• Planowanie usług serwisowych

• Status zleceń serwisowych

• Rozliczanie usług



IT.integro jest strategicznym Partnerem Dynamics 365 Business Cen-
tral (dawniej Dynamics NAV) w Polsce. Od prawie 30 lat współpra-
cuje w zakresie efektywnej edukacji rynku na temat zintegrowanych 
systemów informatycznych oraz wdrażając najpopularniejszy system 
ERP z rodziny produktów Microsoft.

IT.integro wyróżnia się swoją wiedzą i doświadczeniem, które zaowo-
cowały licznymi wyróżnieniami, w tym statusem Microsoft Partner 
Gold Enterprise Resource Planning, finalisty Microsoft Dynamics Re-
gional Partner for Central and Eastern Europe  of the Year 2016, Mi-
crosoft Dynamics Partner of the Year 2016 oraz członkostwem w eli-
tarnej grupie President’s Club for Microsoft Dynamics.

Spółka przeprowadziła setki wdrożeń oraz projektów, wspierając 
przy tym pracę tysięcy użytkowników systemu ERP. Dodatkowo, 
z sukcesem realizuje globalne i wielojęzyczne projekty wdrożeniowe 
dla korporacji oraz grup kapitałowych. Firma zrealizowała wdroże-
nia systemu ERP w kilkudziesięciu krajach  i wspiera obcojęzycznych 
użytkowników z całego świata.
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http://www.it.integro.pl
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