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EIP – DYNAMICS WAY – czyli Twoja droga do
międzynarodowego sukcesu
Systemy ERP to potężne narzędzia biznesowe, które dla dużych i rozwijających się organizacji
często są podstawowym narzędziem do analizy i dobrego zarządzania ﬁrmą. Jednak system
przynosi ogromne korzyści tylko wtedy, jeśli jest postrzegany jako kluczowy element strategii
biznesowej.
Profesjonalna współpraca pomiędzy klientem a ﬁrmą wdrożeniową pozwala wypracować
rozwiązania szyte na miarę, które podnoszą przewagę konkurencyjną. Dlatego zawsze
dążymy do poznania organizacji, zespołu i unikatowego sposoby pracy. Poświęcamy czas, aby
zrozumieć działania biznesowe, wyzwania i cele. Współpracujemy wspólnie z klientem, jak
prawdziwi partnerzy, ponieważ zależy nam, aby dostarczyć jak najbardziej wydajne
rozwiązanie.
Podczas realizacji projektów wdrożeniowych zawsze analizujemy przebieg procesu i
nieustannie pracujemy nad tym, aby ciągle usprawniać nasze działanie, a tym samym pomóc
naszym klientom w skutecznej ekspansji międzynarodowej. Dzięki temu wypracowaliśmy
partnerski sposób współpracy, który naszym klientom daje gwarancję najlepszego wsparcia w
rozwoju biznesu.
Jeżeli chcesz zapewnić ﬁrmie konkurencyjność i skutecznie wdrożyć Microsoft Dynamics NAV,
zapewnimy Ci indywidualne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki EIP Dynamics Way,
Twoja droga do sukcesu znacznie się skróci!
TOP 5 skutecznego i bezpiecznego wdrożenia międzynarodowego dzięki wsparciu zespołu
EIP:
Wdrożenie systemu wg autorskiej metodyki
Dedykowany zespół specjalistów
Idealne zintegrowanie oprogramowania ze sprzętem
Plug&Play
Finansowanie inwestycji

Autorska metodyka EIP
Dobre wdrożenie realizuje cele biznesowe i projektowe. Zapewnia sprawne i efektywne
działanie systemu, który jest wykorzystywany w codziennej pracy i w pełni realizuje
postawione wymagania. Dlatego na potrzeby wdrożenia międzynarodowego opracowaliśmy
unikalną metodykę, która oparta jest o technikę Microsoft Sure Step i wzbogacona
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o strategiczne elementy wypracowane przez doświadczony zespół EIP Dynamics NAV.
Na bazie kilkudziesięciu wdrożeń międzynarodowych wypracowaliśmy narzędzia, które
ułatwiają pracę przy elementach procesu wdrożenia, takich jak analiza funkcjonalna, migracja
danych do systemu, czy też szablony dokumentów i raportów spełniających wymagania
prawne i funkcjonalne.
Szczególną uwagę przykładamy do analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu
powstają rozwiązania szyte na miarę, uwzględniające nie tylko nowoczesne technologie (np.
enterprise mobility), lecz także nowoczesne podejście do biznesu (outsourcing).

Dedykowany zespół specjalistów
Specyﬁka branży i różne sposoby zarządzania przedsiębiorstwem charakteryzują każdą
organizację. Tylko dokładne zrozumienie procesów, które zachodzą w ﬁrmie pozwala nam
przygotować efektywne rozwiązania, które usprawniają jej funkcjonowanie. Dlatego
budujemy dedykowane zespoły kompetencyjne, które są indywidualnie dobrane do potrzeb
projektu.
Opiekun klienta intensywnie pracuje z klientem przez cały czas trwania projektu wdrożenia,
w szczególności w jego początkowym stadium. Spełnia rolę tłumacza, który dzięki
dokładnemu zrozumieniu procesów zachodzących w organizacji potraﬁ przełożyć potrzeby
biznesowe przedsiębiorstwa na funkcjonalności systemu oraz zaprojektować rozwiązania
„szyte na miarę”.
Dbamy o bezpieczeństwo newralgicznych danych i świadczymy usługi supportowe, które
dzięki znajomości procesów biznesowych przedsiębiorstwa ekspresowo usprawniają
codzienną pracę.

Idealne zintegrowanie oprogramowania i sprzętu
System ERP nie może działać sprawnie bez odpowiednio dobranego sprzętu IT. Jako
integrator mamy wiedzę i doświadczenie z zakresu optymalizacji zakupów hardware tak, by
spełniały one potrzeby przedsiębiorstwa i dawały pełną możliwość utrzymania i rozbudowy
infrastruktury. Wsparcie specjalistów w zakresie rozwiązań data center, sprzętu sieciowego,
baz danych i wirtualizacji w połączeniu z najwyższymi kompetencjami zespołu Dynamics NAV
umożliwia kompleksową obsługę klienta na najwyższym poziomie.

Plug&Play, czyli szybki start na nowych rynkach
Wypracowaliśmy modele wdrożeń dedykowane dla konkretnych krajów, które pozwalają na
prowadzenie wdrożeń szybciej i skutecznej. Nasza biblioteka rozwiązań nieustannie się
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powiększa. Dzięki temu stworzenie modelu, który jest dostosowany do indywidualnych
potrzeb klienta znacznie się skraca. Minimalizują się także koszty tego wdrożenia. W ramach
opracowanych modeli mamy przygotowane np. mechanizmy do importu i obróbki danych,
pakiet modyﬁkacji podstawowych, bazowy pakiet konﬁguracyjny jak również wypracowany
międzynarodowy plan kont (zgodny z IFRS) do wykorzystania przy kolejnych wdrożeniach.
Wdrożenie projektu metodą Plug and Play pozwala zaoszczędzić ok. 75% czasu i 35%
kosztów.

Finansowanie
Inwestycje w rozwiązania IT to najważniejsze decyzje dla rozwoju przedsiębiorstwa i
zwiększania przewagi konkurencyjnej. Jednak wydatki związane z ich realizacją często są
bardzo wysokie i stają się powodem ograniczenia lub wstrzymania implementacji
proponowanych rozwiązań.
Spółka EIP jest zaufanym i stabilnym partnerem biznesowym swoich klientów. Co roku
otrzymujemy wyróżnienie wiodącej na rynku, międzynarodowej wywiadowni gospodarczej
Dun & Bradstreet – Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej CWB.
Jako partner o wysokiej zdolności i płynności ﬁnansowej zapewniamy naszym klientom bardzo
atrakcyjne formy ﬁnansowania, które pozwalają zrealizować zakup sprzętu, licencji Microsoft
Dynamics NAV, a także usług Partnera Biznesowego bez konieczności angażowania własnych
środków.
EIP – DYNAMICS WAY to dla nas także zbiór dobrych praktyk i etyczne prowadzenie biznesu.
Przede wszystkim jesteśmy lojalni.
Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro Klienta i tylko takie podejście daje nam
satysfakcję ze wspólnego rozwoju.
W EIP wierzymy, że naszą marką jest sukces naszych klientów. Dlatego najważniejszą
nagrodą jest dla nas długoletnia współpraca z klientami, którzy podzielają nasze wartości.
Działamy profesjonalnie i odpowiedzialnie, stawiając na jakość, wydajność i zrównoważony
rozwój. Cieszę się, że nasz sposób działania jest efektywny i przynosi sukcesy nam i naszym
klientom. Od wielu lat utrzymujemy złoty poziom partnerstwa i jesteśmy w czołówce rankingu
najlepszych partnerów Microsoft.
Nasz zespół ciągle się rozwija, a ja osobiście mam satysfakcję z nowych wyzwań i sukcesów.
To wszystko stanowi dla mnie znak, że idziemy dobrą, EIP-ową drogą.

