KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ

VERSLO VALDYMAS DINAMIŠKAI
TEMOS PRISTATYMAS:
Technologinė pažanga – neatsiejama bet kokio verslo, įskaitant mažmeninę prekybą,
dalis, lyg variklis, vedantis pirmyn į sėkmę.
Dinamiškesnis procesų valdymas, duomenų gavimas, apdorojimas ir įsisavinimas –
kertiniai aspektai siekiant greitai reaguoti į verslo pokyčius bei priimti racionalius
sprendimus.
Siekiantiems išlikti konkurencingiems ir koja kojon žengiantiems su šiuolaikinėmis
verslo ir technologijų tendencijomis, šįmet rinkai pristatytos naujos verslo valdymo
sistemų „Microsoft Dynamics NAV“ ir „LS Nav“ versijos.
Konferencijos metu patyrę specialistai pademonstruos šių sistemų galimybes ir
atsakys į aktualius klausimus.
Kviečiame atvykti ir sužinoti daugiau!
REGISTRACIJA:
el. paštu a.stonyte@new-vision.com arba telefonu 8 700 70022 iki vasario 27 d.
Dalyvavimas nemokamas. Vietų skaičius ribotas.

SEMINARO INFORMACIJA:
Data: 2015 m. kovo 4 d.
Pradžia: 13:30
Vieta: „Kempinski Hotel Cathedral Square“
Universiteto g. 14, Vilnius

DIENOTVARKĖ
13:45 – 14:15

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

14:15 – 15:00

KAS NAUJO „DYNAMICS NAV 2015“? TECHNOLOGIJOS.
Gedas Bušniauskas, „Microsoft“, „Microsoft Dynamics NAV“ technologijų inžinierius
Pristatymo metu bus demonstruojamos naujausios „Microsoft Dynamics NAV“ 2015 versijos technologinės
galimybės, aktualios esamiems vartotojams, programuotojams bei įmonių vadovams.

15:00 – 15:30

KAS NAUJO „DYNAMICS NAV 2015“? FUNKCIONALUMAS.
Ana Arbačiauskienė, „New Vision Baltija“, verslo valdymo sprendimų konsultantė
Sesijos metu bus pristatytos funkcinės produkto naujovės bei jų potenciali nauda įmonėms. Bus pasidalinta
atsiliepimais apie „Dynamics NAV“ vartotojo sąsajos patobulinimus ir demonstruojami visiškai nauji
„Dynamics NAV“ web ir planšetės klientai bei aptariamos jų panaudojimo galimybės.

15:45 – 16:15

LANKSTUMAS VERSLE. KAIP PRISITAIKYTI PRIE KINTANČIŲ PIRKĖJŲ POREIKIŲ?
Katja Ocvirk, „LS Retail“ pardavimų vadovė
Mobilių technologijų dėka „LS Retail“ sprendimas leidžia prekybininkams pasiekti įmonės duomenis bet kur,
nesvarbu kokiu įrenginiu naudojatės, o pirkėjams apsipirkinėti tiek naudojantis mobiliaisiais įrenginiais, tiek
lankantis parduotuvėje: naudojant naujausią „Click & Collect“ funkciją, ar apjungiant abu būdus tarpusavyje.
Pranešimas vyks anglų kalba.

16.15 – 17:00

DEBESYS PASIEKIAMI RANKA
Jevgenijus Vinochodovas, „Albars“ vadovas
Prezentacijos metu bus pristatyti pažangiausi „Microsoft“ debesijos sprendimai: „Power BI“, „Office 365“ ir
„Windows Azure“; kaip jie kartu ir kiekvienas atskirai gali padidinti Jūsų verslo produktyvumą ir efektyvumą.
Pademonstruosime verslo analitikos sprendimų panaudojimo šiuolaikiniame versle galimybes.

