
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvažujete nový informační systém? Je pro Vás výhodnější pravidelná měsíční  

úhrada za jeho provoz než nemalé startovní náklady?  Nechcete se starat  

o hardware, na kterém je informační systém provozován? Právě pro vás je 

ideální řešení pronájem Spades NAV. Jedná se o plnohodnotný Microsoft 

Dynamics NAV v prostředí Azure. Oproti Microsoft Dynamics 365 je výhodou 

možnost plnohodnotných zákaznických úprav funkcionality a vzhledu 

informačního systému. 

Spades NAV obsahuje širokou 

podporu české i slovenské 

legislativy (výkazy DPH, 

kontrolní hlášení, režim 

přenesení daňové povinnosti, 

zálohové platby, bankovní 

styk, pokladny, evidence 

majetku, intrastat). Systém je 

samozřejmě připraven na 

GDPR. 

 

Nabízíme 2 edice – Basic (Účetnictví, Nákup, Prodej, Logistika, CRM)  

a Enterprise (včetně řízeného skladu a výroby). Připojit se můžete pomocí 

standardního klienta Microsoft Dynamics NAV, případně je možné využít naší 

off-line mobilní aplikace pro sběr dat (WM využití se čtečkami ve skladu, Spades 

CRM pro obchodníky). V rámci řešení nabízíme několik 

vlastních modulů a rozšíření, které usnadní práci 

uživatelům a zjednoduší obchodní procesy.  

 

Připravili jsme pro Vás i balíčky služeb, školení,  

a procesního poradenství.  Váš nový systém napojíme na 

vedení mezd, e-shop.   

 

To vše plně integrované s Microsoft Office, připravené 

k okamžitému použití. Rychlost nasazení díky 

standardizaci a našim zkušenostem z jiných 

implementací klesla na minimum.  

 

Celosvětově rozšířený 

Informační systém 

 

Rychlá implementace, 

předpřipravené 

moduly, vzorová data 

 

Stále aktuální národní 

legislativa, účetní a 

systémová podpora 

 

Snadná 

přizpůsobitelnost a 

personalizace celého 

řešení bez omezení 

 

Možnost přístupu k 

Vašim datům 

odkudkoliv, mobilní, 

web technologie 

 

Pevné měsíční náklady 

díky použití systému 

jako služby SaaS 

 

Možnost začít již od 3 

uživatelů a systém roste 

společně s Vámi 

 

 

Spades s.r.o. 

Hlinky 27, 603 00 Brno 

www.spades.cz 



 

Varianta
NAV Spades Basic

Základní účetníctví Rozvrhy účtů Řízení bankovních účtů

Základní Majetek Přidělování majetku Odložení

Elektronické platební / přímé inkaso Základní dimenze Protokol změn

Přidělení Konsolidace kontrola psaní

Pojištění Reklasifikace Více měn

Vyrovnání bankovních transakcí Pokročilé dimenze Předpověď peněžních toků

Rozpočty Základní XBRL Vyrovnání bankovního účtu

Údržba Zpracování plateb Účetní položky zaměstnanců

Správa kontaktů Správa příležitostí Oznámení (nová)

Správa kampaní Řízení vztahů (nový) Klasifikace kontaktů

Dynamická integrace CRM Integrace klienta Outlook Interakce / Správa dokumentů

Správa úloh Zaznamenávání pošty pro MS 

Exchange

Základní zdroje Řízení kapacity Vícenáklady

Odhady Úkoly / kroky Pracovní místa

Rozvrhy hodin Uživatelské úlohy

Základní pohledávky Alternativní adresy odesílatelů Prodejní cena

Řízení požadavků Nákupní ceny Více lokací

Položky křížových odkazů Přihrádky Workflow

Prodejní fakturace Dopravci Atributy zboží (nové)

Alternativní adresy objednávek Přímé dodávky Základní závazky

Neskladové položky Výběr Alternativní dodavatelé

Řízení prodejních objednávek Správa prodejních vratek E-služby

Řízení nákupních vratek Prodejci / Nákupčí nákupní fakturace

Sledování položek Analýzy Správa kusovníků

Prodejní fakturační slevy Slevy na prodejnch řádcích Kategorie zboží (nové)

Nákupní řádkové slevy Základní zásoby Řízení nákupní objednávky

Položka Poplatky Rozpočty zboží Transfer lokací

Prodejní daň Skladové jednotky Náhrady zboží

Nákupní fakturační slevy Správa dokumentů, snímání 

dokumentů a OCR

Správa lidských zdrojů

Základní lidské zdroje Návrhář sestav Návrhář stránek

Jazyky Port XML Návrhář dotazů

Více jazyků dokumentů Návrhář tabulek Codeunity 

Více jazyků

Neomezené společnosti Licence na databázi Intrastat

Fronta úloh Kód příčiny Dynamics NAV Server

Zprávy o hlášení / hlášení dokumentů Upgrade Toolkit Zabudovaný Power BI

Dceřiná společnost (Neomezená) Více měn Rozšířený text

Základní Dimenze Pokročilé dimenze správa uživatelů

Zjednodušený UX Jet Reports Express pro 

Dynamics NAV

Konektor pro Microsoft 

Dynamics

NAV Spades

Enterprise Centra zodpovědnosti Vnitropodnikové účetnictví Nákladové účetnictví Zákazník

Řízení servisních objednávek Plánování a dispečink Správa servisních smluv

Správa položek servisu Řízení cen služeb

Přislíbení objednávek Skladové příjemky Počítání cyklu

Vyskladnění Skladová dodávka Standardní sešit cen

Kalendáře Ceník kampaně Nastavení přihrádek

Warehouse Management Systems

Vnitřní vyskladnění a 

naskladnění

Automatizovaný systém pro 

zachycení dat

Výrobní zakázky Prognózování poptávky Agilní výroba

Základní plánování zásobování Prognóza prodeje a zásob Strojní centra

Dokončené nakládky Správa verzí Základní plánování kapacit

Produkční soupis materiálu

Ostatní

Tabulka (10 tabulek) Stránky (100 stran) Zjednodušené nastavení

Codeunity (10 kódových jednotek) XML porty (100 XML portů)

Konfigurace

Konfigurace a vývoj

Ostatní

Pokročilá správa financí

Správa vztahů

Správa skladu

Výroba

Řízení financí

Správa vztahu se zákazníky (CRM)

Projektový management

Řízení dodavatelského řetězce

Varianta

od 1 uživatele od  20 uživatelů od  50 uživatelů

NAV Spades Basic

NAV Spades Enterprise

cena za měsíc

Balíčky

10 uživatelů, 3 konzultační hodiny měsičně, úvodní 

školení, úprava 5 tiskovych výstupů na začátku (doklady) 

25 uživatelů, 10 konzultačních hodin, úvodní školení, 

úprava 10 reportů a 10 page
 


