KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ

VERSLO VALDYMAS DINAMIŠKAI
TEMOS PRISTATYMAS:
Technologinė pažanga – neatsiejama bet kokio verslo, įskaitant mažmeninę
prekybą, dalis, efektyvumo pagrindas. Dinamiškesnis procesų valdymas – kertinis
aspektas siekiant greitai reaguoti į verslo pokyčius bei priimti pamatuotus
sprendimus.
Siekiantiems išlikti konkurencingais ir koja kojon žengiantiems su šiuolaikinėmis
verslo bei technologijų tendencijomis, pristatysime naujas verslo valdymo sistemų
„Microsoft Dynamics NAV“ ir „LS Nav“ versijas bei mobiliųjų sprendimų pritaikymą
mažmeninės prekybos sektoriui.
Kadangi jau nuo šių metų spalio 1 d. Lietuvoje pradedama taikyti išmanioji
mokesčių administravimo (i.MAS) sistema, supažindinsime į kokius aspektus jau
reikia atkreipti dėmesį ir kaip sklandžiai pasiruošti naujovių įvedimui.
Konferencijos metu patyrę specialistai pademonstruos šių sistemų galimybes ir
atsakys į aktualius klausimus.
Kviečiame atvykti ir sužinoti daugiau!

KONFERENCIJOS INFORMACIJA:

REGISTRACIJA:
el. paštu a.stonyte@new-vision.com arba telefonu 8 700 70022 iki kovo 9 d.
Dalyvavimas nemokamas. Vietų skaičius ribotas.

Data: 2016 m. kovo 16 d.
Pradžia: 13:30
Vieta: „Microsoft Lietuva“ konferencijų salė
Ukmergės g. 120, Vilnius

DIENOTVARKĖ
13:30 – 13:45

INOVATYVŪS „MICROSOFT“ SPRENDIMAI SĖKMINGAI VERSLO PLĖTRAI
Marius Bulbukas, „Microsoft“, „Dynamics“ partnerių vadovas Lietuvai
Ar žinote kodėl naujausi „Microsoft Dynamics“ sprendimai yra svarbūs kiekvienam vadovui ir kas lemia, kaip „Microsoft“
vysto technologijas? Supažindinsime, kaip jūsų įmonė gali efektyviai išnaudoti „Microsoft“ platformą ir gauti reikiamą
informaciją laiku.

13:45 – 14:15

KAS NAUJO „DYNAMICS NAV 2016“ IR „LS NAV 2016“?
Daiva Olechnavičiūtė, „StrongPoint“, Produktų vadovė
Pristatysime funkcines produktų naujoves, integracijų su kitomis sistemomis galimybes bei jų potencialią naudą
įmonėms. Aptarsime web kliento, finansų modulio patobulinimus, dokumentų valdymo atnaujinimus. Taip pat
demonstruosime „Dynamics NAV“ klientą, skirtą mobiliajam įrenginiui.

14:15 – 14:45

„MICROSOFT DYNAMICS NAV” TECHNOLOGIJŲ TENDENCIJOS
Gediminas Bušniauskas, „Microsoft“, „Dynamics NAV“ technologijų inžinierius
Pristatymo metu bus demonstruojamos naujausios „Microsoft Dynamics NAV“ 2016 versijos technologinės galimybės,
aktualios esamiems vartotojams, programuotojams bei įmonių vadovams.

15:00 – 15:30

VISKAS, KĄ TURITE ŽINOTI APIE i.MAS
Urtė Krekienė, „StrongPoint“, Verslo valdymo sprendimų konsultantė
i.SAF ir i.VAZ duomenis visi PVM mokėtojai privalės VMI teikti jau nuo šių metų spalio 1 d., o įmonės, kurių pajamos
viršija 8 mln. eurų jau nuo 2017 m. sausio 1 d. turės būti įsidiegusios ir audito modulį i.SAF-T. Kokie iššūkiai laukia
prekybos įmonių, pradedant Lietuvoje įgyvendinti i.MAS sistemą? Kokių veiksmų reikia imtis jau dabar, siekiant, kad
procesas įmonei būtų sklandus ir nesukeltų nepageidaujamų nesklandumų? Apžvelgsime šiuos ir susijusius aspektus.

15.30 – 16:00

MOBILUMO BEI SAUGUMO SPRENDIMAI MAŽMENINĖJE PREKYBOJE
Tomas Kibirkštis, „Microsoft“, Mobilumo sprendimų grupės vadovas
Verslo valdymo sistemomis ir POS aplikacijomis jau plačiai naudojamasi ir mobiliuosiuose įrenginiuose, todėl itin
aktualu tampa užtikrinti vartotojų autentifikavimą ir duomenų saugumą šiuose įrenginiuose. Pristatysime tai
užtikrinančius sprendimus bei papasakosime apie realų jų pritaikymą mažmeninėje prekyboje, remiantis sėkmingai
įgyvendintų konkrečių projektų pavyzdžiais.

