Pažangi verslo valdymo sistema padeda
įveikti plėtros iššūkius
Jau atgyvenusią Navision versiją kompanijai įdiegęs ankstesnis IT paslaugų tiekėjas
nesugebėjo patenkinti didėjančių Pigu.lt poreikių. UAB „Pigu“ nuolat susidurdavo su
problemomis, trukdžiusiomis efektyviai vystyti veiklą.

Iššūkis
Nuo pat veiklos pradžios 2008-aisiais, sparčiai augančiai kompanijai buvo reikalinga efektyvi verslo valdymo
sistema. Savų programuotojų rankomis sukūrusi verslo valdymo sistemos analogą, Pigu.lt vėliau nusprendė taupyti
žmogiškuosius resursus ir dalį funkcijų patikėjo rinkoje jau įsitvirtinusiai verslo valdymo sistemai Microsoft Dynamics
NAV.
Jau atgyvenusią Navision versiją kompanijai įdiegęs ankstesnis IT paslaugų tiekėjas nesugebėjo patenkinti didėjančių
Pigu.lt poreikių. UAB „Pigu“ nuolat susidurdavo su problemomis, trukdžiusiomis efektyviai vystyti veiklą: nesutapdavo
duomenys tarp Microsoft Dynamics NAV ir vidinės sistemos, strigdavo duomenų sinchronizacija, neapdairiai pakeitus
sistemos nustatymus, išsikraipydavo duomenys. UAB „Pigu“ nusprendė pakeisti tuometinį paslaugų tiekėją ir pradėjo
bendradarbiauti su ilgametę patirtį diegiant prekybines sistemas turinčia kompanija StrongPoint.

Sprendimas
StrongPoint specialistai kompanijai iš naujo įdiegė Microsoft
Dynamics NAV verslo valdymo sistemą ir integravo ją su jau
naudojama turinio ir užsakymų valdymo sistema. Pagrindinis
dabar naudojamos Microsoft Dynamics NAV uždavinys – efektyvi atsargų ir finansinė apskaita.

Rezultatas

„Kėlėme aukštus
reikalavimus sistemų
integracijai, mums
buvo svarbu, kad ją
įgyvendintų gerai
prekybos procesus
išmananti kompanija. Esame patenkinti
profesionaliu ir kokybišku StrongPoint
specialistų darbu“ – Pigu.lt IT skyriaus
vadovas Darius Vaičiūnas.
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Iš naujo įdiegta verslo valdymo sistema padėjo bendrovei optimizuoti veiklos procesus. Suintegravus esamą ir naują sistemas,
sumažėjo klaidų rizika, NAV duomenys pradėti naudoti pardavimų
analizei, buvo užtikrintas sklandesnis informacijos apsikeitimo
srautas, pirkėjams – galimybė matyti pasirinktų prekių likučius realiame laike.

UAB „Pigu“ 2011 m. įsigijo elektroninę prekybos įmonę Latvijoje 220.lv. Šioje įmonėje nuspręsta įdiegti analogišką,
jau pasiteisinusį sprendimą – naudojamą turinio valdymo sistemą suintegruoti kartu su Microsoft Dynamics NAV
verslo valdymo sistema.
Kompanija naudojasi ir StrongPoint specialistų teikiamomis sistemos palaikymo paslaugomis
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