Canon - Intersoft Consulting Kft.
együttműködés a Therefore™ - Microsoft
Dynamics NAV illesztő modul fejlesztésére
•

A

Canon

és

az

Intersoft

Consulting

Kft.

együttműködésének

eredményeképpen magyar nyelven is elérhető lesz a Microsoft Dynamics
NAV vállalatirányítási rendszer, és a Therefore™ dokumentum és
munkafolyamat kezelő rendszer közötti illesztő modul
•

A témához kapcsolódóan az Intersoft Consulting Kft. Performancia és
Kompetencia címmel, szakértő partnerei közreműködésével ingyenes
kétnapos szakmai előadássorozatot rendez 2010. április 15-16-án a
Károlyi-Csekonics Rezidencián

Budapest, 2010. április 12. – A Canon, a digitális képalkotási technológiák
egyik vezető vállalatának leányvállalata, a Therefore Gmbh és az Intersoft
Consulting Kft. együttműködési szerződést kötöttek a Canon Therefore
dokumentumkezelő

rendszerének

Microsoft

Dynamics

NAV

illesztésével

kapcsolatos fejlesztési és lokalizációs feladatok ellátására. Az együttműködés
értelmében hamarosan magyar nyelven is elérhető lesz a Microsoft Dynamics
NAV vállalatirányítási rendszer, valamint a Therefore™ dokumentum és
munkafolyamat kezelő rendszer közötti illesztő modul (konnektor).
Az Intersoft cégcsoport tagjaként az Intersoft Consulting Kft. egyike a
legdinamikusabban

fejlődő

komplex

informatikai

szolgáltatóknak

Magyarországon. A Canon Hungária Kft. partnereként termékportfóliójának
részét képezi a Therefore™ dokumentumkezelő és workflow megoldás, amely a
vállalati rendszerekkel integrálva teljes körű megoldást nyújt az üzleti
adminisztráció területén. A Therefore™ és Microsoft Dynamics NAV közötti új
illesztő modul magyar nyelvű verziójának feladata a két rendszer közti
automatizált kapcsolat megteremtése, az átjárhatóság biztosítása a dokumentum
és workflow kezelés területén.
Az Therefore™ lehetővé teszi az információk teljes körű rendszerezését a
kereséstől kezdve a megtekintésen, szétválogatáson, csoportosításon át

egészen a megosztásig. Automatizált munkafolyamataival a Therefore™
hozzájárul a fontos üzleti folyamatok egyszerűsítéséhez, a hatékonyság
növeléséhez, és a vállalat gazdaságos működéséhez egyaránt. A Microsoft
Dynamics NAV kifejezetten a kis- és középvállalkozások igényeit elégíti ki és
támogatja működésük minden területét azáltal, hogy teljes körű funkcionalitást
biztosít a pénzügy és számvitel, ellátási lánc-kezelés, ügyfélkapcsolat-kezelés és
eBusiness területein.
„Az Intersoft Consulting Kft. nemzetközi informatikai rendszerek bevezetésében,
és fejlesztésében szerzett tapasztalata hatékonyan egészíti ki a Canon által
képviselt üzleti megoldásokat. Az új illesztő modul magyar nyelvű verziójának
kifejlesztése

integrált

megoldást

jelent

partnereink

számára

az

üzleti

adminisztráció teljes területén” – mondta Moravcsik László, a Canon Hungária
Kft. ügyvezető igazgatója.
„A

megállapodásnak

köszönhetően

kibővülnek

a

népszerű

EDMS-ERP

rendszerek közötti összeköttetések, valamint lehetőség nyílik egy olyan
dokumentumkezelő

rendszer

bevezetésére,

amely

valóban

tökéletes

szinergiában működik egy már meglévő, vagy akár újonnan bevezetendő
vállalatirányítási rendszerrel” – mondta Csömöri László, az Intersoft Consulting
Kft. ügyvezető igazgatója.
A témához kapcsolódóan az Intersoft Consulting Kft. Performancia és
Kompetencia címmel, szakértő partnerei közreműködésével ingyenes kétnapos
szakmai előadássorozatot rendez 2010. április 15-16-án a Károlyi-Csekonics
Rezidencián. Az érdeklődők a Microsoft Dynamics NAV rendszerekhez
kapcsolódó előadások során hallgathatják meg a Canon Hungária Kft. előadását
a dokumentumközpontú vállalatokról. A részt vevők között a szervezők egy
Canon P-150 hordozható szkennert sorsolnak ki.
Mivel a két vállalat közötti megállapodás nemzetközi szintű, a Canon
Therefore™ dokumentumkezelő rendszeréhez szállított MS Dynamics NAV
konnektor a Canon értékesítési csatornáin keresztül a világon mindenhol
elérhető válik.

