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EIP jest złotym partnerem Microsoft w zakresie rozwiązań ERP. Nasza praca została doceniona
przez Microsoft wyróżnieniami takimi jak Partner Roku, czy członkostwo w President’s Club,
który zrzesza zaledwie 5% partnerów z całego świata. Tym razem po raz kolejny zdobyliśmy
pierwsze miejsce w kwartalnym podsumowaniu rankingu partnerów Microsoft NAV.
Microsoft Dynamics to cała gama zintegrowanych rozwiązań biznesowych dla rynku dużych i
średnich przedsiębiorstw. Oferta ﬁrmy Microsoft w tym zakresie obejmuje systemy
wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP) oraz systemy wspomagające
zarządzanie relacjami z klientami (CRM).
Microsoft Polska ogłosił oﬁcjalną listę rankingową swoich partnerów podsumowując wyniki
partnerów Microsoft Dynamics NAV za kwartał Q3 2017 (styczeń – marzec).
EIP znalazło się na I miejscu.
To dla nas ważne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy! Już w lipcu zostanie ogłoszone
podsumowanie wyników z całego roku i przyznanie tytułu Partner of The Year.
Gratulujemy wszystkim partnerom Microsoft i dziękujemy naszym klientom za zaufanie.
Wynik odzwierciedla nasze wysiłki, które codziennie wkładamy w realizację projektów i
podnoszenie swoich umiejętności.

Siła zespołu EIP Dynamics NAV
W ﬁrmie EIP kierujemy się podejściem, że najważniejsi są dla nas ludzie – wewnątrz zespołu,
ponieważ wspólnie budujemy jakość naszych działań, która jest dla nas bardzo istotna.
Dlatego oprócz standardów, jakimi dla zespołu Dynamics NAV są projektowe podejście
zgodne z metodyką Microsoft, przekazanie dobrych praktyk, czy kontrola wszystkich
procesów, bardzo ważne jest dla nas wsparcie klienta w całym projekcie wdrożenia systemu.
W naszym przekonaniu tylko takie działanie, które jest oparte na zaufaniu i zrozumieniu
biznesu klienta może przynieść naprawdę wymierne korzyści. Współpraca pozwala nam na
wyznaczenie ścieżek i standardów. Razem z naszymi klientami przecieramy szlaki w
prowadzeniu biznesu i dzielimy się swoimi dobrymi praktykami, aby zmaksymalizować zyski
płynące z wdrożenia NAV. To w naszym przekonaniu jest prawdziwy sukces.

EIP Dynamics WAY
Opracowujemy autorskie rozwiązania, które są indywidualnie dostosowane do potrzeb
naszych klientów i budują przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Nie działamy
szablonowo. Gwarantujemy wsparcie we właściwym wyborze rozwiązania oraz
przeprowadzeniu projektu. Jako czołowy partner Microsoft stale zajmujemy czołowe miejsca w
rankingach. Otrzymaliśmy szereg prestiżowych wyróżnień takich jak Partner Roku – Microsoft

EIP numerem 1 w Oﬁcjalnym Rankingu Partnerów Microsoft

Partner of the Year, czy członkostwo w President’s Club for Dynamics, który zrzesza zaledwie
5% partnerów z całego świata – ﬁrmy, które mogą pochwalić się największym poziomem
satysfakcji i budowania zaufania do klientów.

