
SERWIS IT
 Doradztwo biznesowe

  Księgowość, kadry i płace 
 Sprzedaż i serwis IT

 Doradztwo podatkowe i prawne

Hosting aplikacji Microsoft Dynamics NAV (Software-as-a-Service)

INFORMATOR

e-Service „SaaS Dynamics NAV” 

 niższe koszty całkowite i pełna ich przejrzystość 
dzięki wykorzystaniu modelu cenowego

 redukcja nakładu inwestycyjnego w sprzęt  
i oprogramowanie IT

 podwyższony standard bezpieczeństwa poprzez 
wykorzystywanie profesjonalnego centrum danych

 krótki czas wdrażania systemu oraz odciążenie 
własnych zasobów IT

 niezależny od miejsca pobytu – stały (24/7) 
dostęp do systemu ERP klasy korporacyjnej

 niskie koszty dostosowania systemu do potrzeb 
klienta ze względu na dopasowanie funkcjonalności 
systemu ERP do polskiego prawa
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Jako kancelaria posiadająca certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 27001:2013, z siedzibami we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i 
biurem reprezentacyjnym w Berlinie, wspólnie z naszymi ok. 65-cioma pracownikami z działów księgowości, kadr i płac oraz IT 
ukierunkowaliśmy się na potrzeby przedsiębiorstw niemieckojęzycznych, aktywnie działających na polskim rynku poprzez spółki 
córki, filie lub biura przedstawicielskie. 

getsix® przejmuje obsługę i konserwację należącego do Państwa środowiska Dynamics NAV w stałych kosztach miesięcznych. 
Nasza rozległa infrastruktura IT obejmuje serwery, sieci i bezpieczeństwo oraz gwarantuje całodobowe udostępnianie krytycznych 
danych dla potrzeb działalności gospodarczej, w tym także zdefiniowaną dostępność minimalną całego środowiska systemu na 
bazie SLA (Service Level Agreement). Środowisko Dynamics NAV udostępniane jest za pośrednictwem Citrix XEN App. 

Skorzystajcie na niezawodnych procesach w zakresie sprzedaży, magazynowania, księgowości i we wszystkich pozostałych 
działach przedsiębiorstwa. Skoncentrujcie się na swoich zasadniczych kompetencjach, a nam powierzcie odpowiedzialność za 
obsługę systemów. 

W SAMYCH TYLKO NIEMCZECH PONAD 14.000 ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POLEGA NA 
OPROGRAMOWANIU BIZNESOWYM FIRMY MICROSOFT. 

Microsoft Dynamics NAV (Navision) jest kompletnym rozwiązaniem, opracowanym specjalnie dla potrzeb średnich przedsiębiorstw. 
Jednorodny system ERP w całym przedsiębiorstwie może wspierać wszystkie sfery działania Państwa organizacji, np. rachunkowość, 
gospodarkę materiałową, sprzedaż, itp. 

Poprzez Microsoft Dynamics NAV firma Microsoft oferuje wydajny produkt, w  korzystnej cenie, rozwiązujący właśnie te problemy 
średnich przedsiębiorstw. Ponieważ, aby w dłuższej perspektywie czasu pozostać konkurencyjnym, należy zadbać o to, aby pracownicy 
mogli pracować bardziej efektywnie. a  to z  kolei wymaga oprogramowania zintegrowanego, elastycznego i  łatwego w  obsłudze - 
takiego jak Microsoft Dynamics NAV. Oferuje ono funkcje sterowania procesami gospodarczymi w  średnich przedsiębiorstwach 
i zapewnia bezpieczeństwo standardowego rozwiązania sprawdzonego na gruncie międzynarodowym, połączonego z elastycznością 
rozwiązań indywidualnych. 

Przyśpieszony przepływ informacji prowadzi do zwiększenia efektywności procesów w przedsiębiorstwie. 

Hosting aplikacji Microsoft Dynamics 
NAV (Software-as-a-Service)

Microsoft Dynamics NAV w skrócie
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Microsoft Dynamics NAV w skrócie c.d.

ZALETY KORZYSTANIA Z NOWOCZESNEGO SYSTEMU ERP SĄ LICZNE:

 Dane wprowadzane są tylko raz 
 Każdy może pracować na tych samych danych 
 Zmiany również wprowadzane są tylko raz 
 Elektroniczna wymiana danych pomiędzy procesami 
 Doskonała forma sterowania procesami 
 Funkcja powiadamiania 
 Szybsze sprawozdania 
 Natychmiastowy przegląd bieżących aktywności, itp. 

A z tego wynikają: 
 Procesy w przedsiębiorstwie w pełni zintegrowane w jednym systemie 
 Zintegrowana i niezawodna oraz elastyczna platforma z otwartymi złączami 
 Baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, rejestrująca dostęp i wskazująca na niezgodności 
 Możliwość ponadfirmowego controllingu dostawców, klientów i pracowników 

Software-as-a-Service (SaaS) to model udostępniania oprogramowania. Aplikacje udostępniane są użytkownikowi przez Internet. 
Nasi klienci nie wnoszą żadnych opłat tytułem posiadania oprogramowania, lecz jedynie opłaty za korzystanie w ramach najmu. 
Oferujemy SaaS pod Microsoft Dynamics NAV, z czego wynikają liczne możliwości i zalety m.in.: 

NIŻSZE KOSZTY

Dla swojego przedsiębiorstwa w  Polsce nie muszą Państwo kupować oprogramowania ERP, np. do wystawiania faktur 
wychodzących lub do prowadzenia magazynów, ponieważ dzięki IT-Software-Service można wynająć wszystkie niezbędne 
programy łatwo, przez Internet. Oszczędzają Państwo nie tylko koszty inwestycyjne przeznaczone na licencje lub utrzymywanie 
własnych serwerów, lecz także koszty instalacji i konserwacji. 

Hosting aplikacji jako SaaS (Software-as-
a-Service) – informacje ogólne

Raportowanie

Księgowanie

Personel

Zakupy Magazyn

Produkcja

Sprzedaż

Wdrażanie/CRM
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Płacą Państwo wyłącznie za te licencje, które są Państwu potrzebne. W przypadku najmu licencji w postaci modeli SaaS, wnoszą 
Państwo jedynie opłaty za licencje, z których Państwo faktycznie korzystają. Dzięki programowi SPLA firmy Microsoft ponoszą 
Państwo jedynie niewielkie koszty początkowe, ponieważ opłacają Państwo jedynie licencje, z  których korzystali Państwo 
w danym miesiącu. 

 Profesjonalne oprogramowanie wynajmowane wygodnie przez Internet 
 Większa płynność finansowa na inne inwestycje 
 Bez kosztów administracji i zarządzania 

Cena wynajmu w postaci modeli SaaS obejmuje Software Assurance (prawa do aktualizacji), dzięki czemu w całkowitej opłacie 
miesięcznej oferowane są Państwu najbardziej aktualne wersje produktów w  ramach programu SPLA. Ceny za Microsoft 
Dynamics NAV obejmują Enhancement Plan (dawniej Maintenance). 

ZYSK CZASU

getsix® e-Service „Saas Dynamics NAV” pozwoli Państwu nie tylko zaoszczędzić koszty, lecz przede wszystkim czas. getsix® 
przejmuje na siebie instalację, konserwację i  aktualizację Państwa oprogramowania oraz zabezpieczenie Państwa danych 
firmowych, umieszczonych na serwerach zewnętrznych. 

 Automatyczna aktualizacja programów oraz oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe 
 Codzienne zabezpieczanie danych i odzyskiwanie ich w razie utraty 
 Permanentna dostępność dzięki stałej kontroli i konserwacji systemu 
 Doradztwo za pośrednictwem wielojęzycznej infolinii IT-Desk 

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ

Dzięki naszemu getsix® e-Service „SaaS Dynamics NAV” będą się Państwo cieszyć maksymalną swobodą ruchów w  pracy. 
Korzystając z komputera stacjonarnego lub notebooka z dostępem do Internetu będą Państwo mieć dostęp do swoich aplikacji 
i danych wszędzie – w biurze, w drodze, czy w domu. 

 Większa mobilność dzięki możliwości dostępu niezależnie od miejsca i  czasu, z  każdego komputera i  notebooka  
z identyfikacją użytkownika 

 Elastyczna organizacja pracy także w domu i w podróży służbowej dzięki kodowanemu transferowi danych 
 Wygodna, intuicyjna obsługa 

getsix® e-Service „SaaS Dynamics NAV” oferuje Państwu ponadto elastyczność, jakiej sobie Państwo życzą dla potrzeb realizacji projektów 
i tymczasowych stanowisk pracy, ponieważ korzystają Państwo tylko z tych programów, których Państwa pracownicy naprawdę potrzebują. 

 Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników i programów 
 Tworzenie indywidualnych profili użytkowników i  przydzielanie wymaganych programów zgodnie z  zasadą  

budowy modułowej 
 Kompletny przegląd kont użytkowników
 Bezpośrednie uruchamianie programów i aplikacji w portalu

Tutaj pragniemy wspomnieć jeszcze o aspekcie bezpieczeństwa, takim jak kodowanie SSL, firewalle, backup itp., ponieważ w przypadkach 
wielu ofert hostingu są to kryteria dyskwalifikujące.

Hosting aplikacji jako SaaS (Software-as-
a-Service) – informacje ogólne c.d.
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Citrix® XenApp™ to rozwiązanie służące do udostępniania aplikacji i  zarządzania nimi. Przemieszczenie aplikacji do getsix® 
DataCenter i  centralne zarządzanie nimi umożliwia Państwa użytkownikom natychmiastowy i  bezpieczny dostęp do aplikacji 
Windows®, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Wirtualne udostępnianie aplikacji jest optymalnie dostosowane do każdego 
urządzenia końcowego, sieci i każdego miejsca oraz gwarantuje użytkownikowi najwyższy komfort. Potrzebują Państwo jedynie 
dostępu do Internetu (patrz grafika).

getsix® Services jest oficjalnym dostawcą Citrix Service, a także zarejestrowanym partnerem SPLA firmy Microsoft. 

W ten sposób możemy oferować naszym klientom profesjonalny i fachowy serwis (patrz również: http://www.citrix.com/partners/
locator/member/3112547).

Hosting aplikacji za pomocą  
Citrix® XenApp™
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Zalety korzystania z hostowanej aplikacji Microsoft Dynamics NAV 2009 udostępnionej przez getsix® za pośrednictwem Citrix® 
XenApp™

SCENARIUSZ: NIEMIECKA SPÓŁKA MATKA W NIEMCZECH Z POLSKĄ SPÓŁKĄ-CÓRKĄ.
getsix® jest Państwa partnerem w dziedzinie rachunkowości i  podatków, a do księgowania w polskiej spółce-córce korzysta 
z modułu „Finanse” systemu ERP MS Dynamics NAV 5.0. Ponadto równocześnie udostępniamy Państwu moduły „Sprzedaż” 
i „Gospodarka towarowa” jako aplikacje hostowane. 

OGROMNĄ ZALETĄ JEST FAKT, ŻE getsix® DOSTOSOWUJE TE MODUŁY DO WARUNKÓW POLS-
KIEGO RYNKU!
Oprócz wcześniej opisanych zalet hostowania aplikacji (koszty, czas i  elastyczność) i  korzyści płynących z  użytkowania 
nowoczesnego systemu ERP dla potrzeb spółki córki, scenariusz ten oferuje liczne możliwości i potencjały oszczędzania kosztów. 

INDYWIDUALNA KONFIGURACJA SYSTEMU DLA MODUŁU „SPRZEDAŻ”:
Nasz IT-Desk przygotuje moduł „Sprzedaż” zgodnie z Państwa indywidualnymi wymogami, np. dostosuje faktury wychodzące do 
Państwa identyfikacji korporacyjnej (logo, itp.), uwzględniając przy tym polskie przepisy o rachunkowości. Korzystają więc Państwo 
z nowoczesnego systemu ERP do wystawiania faktur wychodzących z tą korzyścią, że wszystkie faktury wychodzące zostaną 
automatycznie zaksięgowane w  systemie. Stanowi to równocześnie podstawę dla efektywnego zarządzania należnościami, 
ponieważ żądane informacje można natychmiast sprawdzić w systemie, np. przychody ze sprzedaży, itp. 

INDYWIDUALNA KONFIGURACJA SYSTEMU DLA MODUŁU „GOSPODARKA TOWAROWA”:
Zależnie od indywidualnych wymogów dotyczących konfiguracji systemu do gospodarowania towaram,i system ERP adaptowany 
jest przez nasz IT-Desk lub ew. przez przedsiębiorstwa partnerskie (Dynamics NAV Solution Partner). Korzystają więc Państwo 
z nowoczesnego systemu ERP do organizowania gospodarki towarami, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu korzyściami.

Zalety korzystania z hostowanej aplikacji

DLA SPÓŁKI-MATKI:

 Bezpośredni i  aktualny, całodobowy dostęp do danych 
księgowych, sprzedażowych i  dotyczących gospodarki 
towarowej w  spółce-córce: np. dla potrzeb controllingu 
w  przedsiębiorstwie (wielopłaszczyznowa analiza danych) 
lub dla potrzeb raportowania (generowanie sprawozdań 
w  językach obcych w  postaci wydruku na dowolnej 
drukarce i w postaci dowolnego pliku, np. .csv, .rtf, .html, 
.pdf), w siedzibie głównej można sprawdzić zawsze wykazy 
otwartych pozycji, co pozwala na udzielenie ew. wsparcia

 Przejmowanie poszczególnych zadań przez spółkę-matkę: 
Dzięki wspólnemu dostępowi do danych spółka-matka 
może bez problemu przejąć poszczególne zadania, np. 
wystawianie faktur wychodzących, itp.

 Mobilny dostęp do danych możliwy w  każdym miejscu 
na świecie: Niezależny od czasu i  miejsca dostęp do 
danych możliwy np. w trakcie podróży służbowej, w domu, 
w  różnych lokalizacjach spółki-matki z  podziałem na sfery  
działalności, itp. 

 Korzystanie z międzynarodowego pakietu języków: Dostęp 
do danych i korzystanie z Dynamics NAV 2009 odbywa się 
np. w niemieckiej wersji językowej i obejmuje związane z tym 
zalety (możliwy również angielski pakiet językowy)

Zalety dla partnerów w trakcie realizacji 
procesów handlowych 
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 Integracja z getsix® e-Service „Info View”: Dane dostępne są 
natychmiast w getsix® Online Reporting System Portal klienta 
z  „danymi live”; umieszczone tam, wstępnie zdefiniowane 
sprawozdania, zawierające aktualne dane można w każdej 
chwili sprawdzić; np. wykaz otwartych pozycji, analizy 
ekonomiczne (BWA), analizy BI, itp.

 Ochrona przed nadużywaniem danych i  kradzieżą wiedzy 
w spółce-córce 

DLA POLSKIEJ SPÓŁKI-CÓRKI:

 Mniej administracji IT: Poprzez outsourcing aplikacji, getsix® 
przejmuje pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie 
wynajmowanych aplikacji 

 Okrojona struktura IT w  odniesieniu do ilości sprzętu 
komputerowego i  oprogramowania: Do pracy na 
oprogramowaniu w  przedsiębiorstwie spółka-córka 
potrzebuje jedynie połączenia z  Internetem. Ze swojego 
stanowiska pracy lub ThinClients pracownicy mają 
bezpośredni dostęp do serwera getsix® 

 Systemy dostosowane do polskich zasad rachunkowości: 
Systemy dostosowaliśmy lub zaadaptowaliśmy już do 
polskich przepisów o  rachunkowości. W  ten sposób nie 
ponoszą Państwo dodatkowych kosztów adaptacyjnych 

 Niskie koszty IT-Customization (dostosowanie do potrzeb 
klienta): mniejsze nakłady administracyjne na implementację 
modułów „Sprzedaż” i  „Gospodarka materiałowa” dzięki 
naszym partnerom Dynamics NAV Solution

 Ulepszony system minimalizacji ryzyka IT: Dzięki obsłudze 
oprogramowania przez nasze bezpieczne Centrum Danych 
unikają Państwo ryzyka (np. backup, itp.

 Redukcja inwestycji w  IT: Nie trzeba inwestować w  sprzęt 
komputerowy lub oprogramowanie, aby np. wystawić 
fakturę sprzedaży lub zagwarantować organizację  
gospodarowania towarami

 Słabsze związanie kapitału: Dzięki słabszemu związaniu 
kapitału natychmiast uwalniane są środki na zasadnicze cele 
Państwa spółki-córk

 Elastyczność dzięki „pay-as-you-go”: Ponoszą Państwo 
koszty jedynie faktycznie wykorzystywanych aplikacji 
i pozostają elastyczni dzięki odpowiednio dobranym taryfom 
za użytkowanie (np. za użytkownika lub za aplikację); Liczbę 
użytkowników oprogramowania można w razie potrzeby co 
miesiąc zmieniać

 Wyjątkowo szybkie wdrożenie: Oprogramowanie wdrażane 
jest w wyjątkowo krótkim czasie

 Dostęp mobilny: Jeżeli niezbędny jest dostęp mobilny, np. 
dla przedstawiciela handlowego, można go bez problemu 
zapewnić. Ponieważ oprogramowanie łączy się z serwerem 
getsix® tylko przez Internet, informacje można udostępniać 
w dowolnym miejscu

 Korzystanie z  nowoczesnych technologii IT: Możliwość 
zdecentralizowanego dostępu do aplikacji zapewnia 
korzystanie z  aktualnych technologii i  związanych  
z nimi możliwości

 Bezpieczeństwo danych i  aktualność: Bezpieczeństwo 
dzięki pracy w  profesjonalnym centrum danych. getsix® 
gwarantuje wgrywanie aktualizacji, zabezpieczanie danych 
i systemów oraz konserwację

 Dostępność IT-Help-Desk: W  razie pytań związanych z  IT, 
mogą Państwo korzystać z pomocy ekspertów getsix®

ZA PAŃSTWA OBSŁUGĘ ODPOWIADA IT-DESK, KTÓRY BĘDZIE PAŃSTWU SŁUŻYĆ JAKO STAŁY 
PARTNER DO ROZMOWY I BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ WSPÓŁPRACY 
POMIĘDZY PAŃSTWA FIRMĄ A getsix®. 

W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji. Skontaktuj się z nami: info@getsix-services.pl albo +48 71 388 13 00

Zalety dla partnerów w trakcie realizacji 
procesów handlowych c.d.
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getsix.eu
polska-ksiegowosc.pl

Partnerstwo / KompetencjeCzłonkostwa Certyfikaty

linkedin.com/company/getsix

facebook.com/getsix

twitter.com/getsix_Group

  Wrocław
ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Tel.: +48 71 388 13 00
Fax: +48 71 388 13 10
Claus Frank
Monika Martynkiewcz-Frank
E-mail: wroclaw@getsix.pl

Poznań
ul. Wyspiańskiego 43
60-751 Poznań
Tel.: +48 61 668 34 00 
Fax: +48 61 668 34 10 
Roy Heynlein
E-mail: poznan@getsix.pl

  Warszawa
Sky Office Center
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 336 77 00
Fax: +48 22 336 77 10
Ortwin-Uwe Jentsch
E-mail: warszawa@getsix.pl

  Szczecin
ul. Panieńska 17 
70-535 Szczecin
Tel.: +48 91 351 86 00
Fax: +48 91 351 86 10
Roy Heynlein
E-mail: szczecin@getsix.pl

  getsix Consulting
Sky Office Center
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 336 77 07
Fax: +48 22 336 77 10
E-mail: warszawa@getsix-consulting.pl

  Berlin - Representative Office
Pariser Platz 4a
D-10117 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 30 208 481 200 
Fax: +49 30 208 481 210
E-mail: berlin@getsix.de


