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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Pan Novák je zodpovědný za 

chod místní pobočky. Hledá 

způsob, jak aplikovat 

globální standardy a

současně pokrýt lokální 
legislativní potřeby.
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Lokální znalost a 

hotové řešení 

pokrývající 

legis lativu.

Zjednodušení realizace roll-outu díky spolupráci s lokálním 

zkušeným partnerem, který zná místní specifika a má k 

dispozici hotová řešení.
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Lokální přítomnost, 

lokální znalost a 

hotová řešení 
pokrývající lokální 

potřeby.

Díky lokální přítomnosti a znalosti lokálních 

specifiky známe detailně potřeby zákazníka a 

máme připravené hotové řešení, které je plně 

pokrývá.

0

1

Ověřený způsob 
realizace roll-

outu i úzká 

spolupráce s 
hlavním 

dodavatelem.

Na základě mnohaletých zkušeností z 

realizovaných projektů roll-outů máme 

precizované postupy realizace spolu s 

nejvhodnějším způsobem koordinace a 

spolupráce s hlavním dodavatelem.

0

2

Zajištění 

podpory a 
komunikace v 
rámci projektu i v 

ostrém provozu.

Zákazníkům pomáháme nejen projekt 

úspěšně realizovat, ale také zajistit jeho 

každodenní chod, snadné používání i rychlé 

řešení vznikajících požadavků.

0

3



Zkušený lokální partner se znalostí legis lativy a hotovým 

řešením zefektivňujícím realizaci.

Lokální specifika a legislativní požadavky výrazně vybočují z běžných standardů a tvoří rizikovou oblast při 

realizaci roll-otu. Jejich podcenění generuje sankce ze strany státu i ochromení chodu lokální pobočky
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Existence hotových balíčků 

podporujících legislativní požadavky 

snižuje pracnost i náklady.

Hotové řešení
02

Lokální partner mluvící stejnou řečí jako 

zákazník i jako hlavní dodavatel činí 

práci efektivní. 

Zjednodušení
03

Znalost legislativy i zkušenost z 

realizace řady projektů zajišťují efektivní 

realizaci.

Kompetence
01
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Partnerská 
spolupráce s  

hlavním 

dodavatelem!
Efektivní realizace roll-outu zahrnuje lokální 

přítomnost a schopnost spolupráce a koordinace s 

hlavním dodavatel.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjb4veej_XiAhUDsKQKHSXmAc0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.sycor-group.com/sycor-austria/&psig=AOvVaw0yEQD17vZGXPYkG0nnYS5r&ust=1561019042469500
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Reálnými projekty 

získané zkušenosti

a ověřená hotová 

řešení!
Prověřené opakovatelné řešení a hotové balíčky 

obsahující funkce nutné pro chod společnosti v 

místních podmínkách zvyšují úspěšnost projektů i 

jejich efektivitu.
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

„Hledali jsme partnera, který má prokazatelné 

zkušenosti s roll-out ve střední a východní Evropě 

a pomůže nám garantovat splnění legislativních 

povinností. 

Získali jsme partnera, který přesně věděl, co je 

potřeba udělat a měl efektivní řešení všech našich 

požadavků a potřeb. Současně se byl schopen 

lépe než my domluvit s naším současným 

dodavatelem.

Výsledky spolupráce potvrzují, že Blue Dynamic 

byla skvělá volba.“

Robin Hickson

Beck & Pollitzer

Manager of Global ERP Systems and Integration
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Chcete o Roll-

outech vědět 

více?

Detailní prezentace k jednotlivým tématům týkajících se 

D365 Roll-outu.
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Přehled funkcionality obsažené v Add-

onu.

Legislativní balíček
01 Obsah spolupráce v rámci realizace 

projektu roll-outu.

Náplň Roll-outu
02 Způsob a forma koordinace a 

spolupráce s hlavním dodavatelem.

Spolupráce dodavatelů
03



Legis lativní

balíček
Sada Add-onů připravených k 

okamžitému nasazení a použití 

zjednodušuje implementaci a zajišťuje 

plný soulad s legislativou a zvýšení 

efektivitu práce.
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Legis lativa CEE se zásadně liší od evropských 

standardů!

Funkcionalita dodaná MS 

je nedostatečná
01

Bez úprav nastavení nelze dodržet zákonné 

požadavky.

Máme potřebné know-

how i zkušenosti
02

Známe místní specifika a máme zkušenosti z 

realizace řady roll-outů.

Nabízíme hotové řešení 

formou Add-onu
03

Všechny legislativní požadavky umí pokrýt 

naše hotové a ověřené řešení.
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Zákonná povinnost

DPH

DPH kódy odpovídající struktuře přiznání

Zdaňovací období

Daňový úřad / úřady 

Skupiny DPH (dodavatelé a zákazníci)

Skupiny DPH pro položky

01

Veškerá funkcionalita související DPH a 

zjišťující soulad s legislativou.

Měsíční přiznání DPH

Souhrnné hlášení

Kontrolní hlášení DPH

Příprava pro podání výkazů v el. formě

Zákonná povinnost

Nastavení majetku

Daňová evidence

Účetní evidence

Metody odpisování majetku

Odpisy majetku (daňové / účetní)

Pořízení majetku

Daňové odpisové skupiny

02

Nastavení související s evidencí majetku a 

jeho odpisování v souladu se zákonem.

Poloviční daňový odpis při vyřazení 

Vyřazení majetku / prodej

Zákonná povinnost

Napojení na banku

Export příkazů k platbě

Import bankovních výpisů

Automatické párování

Párování dle čís la bankovního spojení

Párování podle variabilního symbolu

Dotažení účtů HK dle typu bankovní transakce

03

Komunikace s bankami, import a export 

bankovních výpisů a platebních příkazů.

Zpracování plateb zálohových faktur
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Zákonná povinnost

Povinné roční výkazy

Příprava rozvahy

Příprava výkazu zisků a ztrát

04

Pokrytí zákonné povinností souvisejících s 

uzávěrkou roku a odevzdání výkazů.

Zákonná povinnost

EKO-KOM

Správa obalového hospodářství

06

Naplnění zákonných povinností vyplívajících 

ze zákona o obalech a jejich recyklací.

Zákonná povinnost

EET

Evidenci tržeb

05

Vyřešení legislativních požadavků 

souvisejících s povinnou evidencí tržeb

Napojení na státní portál

Tisk účtenky s EET
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Zákonná povinnost

Intrastat

Povinné pro státy EU

Definice výkazů

Příprava výkazů

Typy obchodních transakcí

07

Realizace požadavků souvisejících se systém 

sběru a zpracování statistických dat dle 

požadavků EU.

Zákonná povinnost

Účtování zásob

Ocenění zásob volbou metody a nastavení

Nastavení účtování nedokončené výroby

08

Úprava způsobu účtování o zásobách a z toho 

plynoucí povinné nastavení všech účtů.
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Zefektivnění práce

Rejstříky a registry

Ares

Insolvenční rejstřík

Nespolehlivý plátci

VIES

Bankovní účty

01

Snížení chybovosti a zajištění správné vyplnění 

klíčových údajů napojením na statní rejstříky a 

registry odběratelů a dodavatelů.

Zefektivnění práce

Zápočty

Návrh zápočtů – odběratel - dodavatel

Tisk návrhu

02

Pokrytí specifické potřeby související se 

zápočty a prací s nimi.

Importy kurzů

Import a natažení kurzů z ČNB

03

Zjednodušení práce s kurzy a komunikací s 

národní bankou.

Zefektivnění práce



Náplň

Roll-otu
Přehled aktivit a činností realizovaných 

v rámci lokální podpory projektu roll-

outu.
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Zefektivnění práce překlenutím rozdílů.

Efektivní přenos informací a požadavků mezi anglicky mluvicím a česky mluvícím 

světem. Srozumitelné sdílení potřeb lokálního businessu s centrálním IT díky znalosti 

obou (business a IT) jazyků a světů. Nasazení hotového řešení pokrývající místní 

legislativní specifika.
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

On-side koordinace

Aplikace metod projektového řízení, 

koordinace s hlavním dodavatelem a zajištění 

realizace aktivit na lokální úrovni.

01

Školení uživatelů

Vyškolení koncových uživatelů v souladu s 

požadavky a potřebami hlavního dodavatele i 

požadavky zákona.

03

02 Nastavení legislativy

Rutinní realizace nastavení a změn 

vynucených legislativou. Průběžné udržování 

systému v souladu se změnami legislativy.

On-side podpora uživatelů

Pomoc uživatelů s dotazy, nastavením a prací 

se systémem. Během projektu i v ostrém 

provozu.

04



Spolupráce

dodavatelů
Spolupráce a synchronizace s hlavním 

dodavatelem je klíčová aktivita 

ovlivňující úspěšnou realizaci projektu 

roll-outu.
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

Prodloužená ruka hlavního dodavatele.

Přenesení potřeb a požadavků hlavního dodavatele na lokální úroveň. Interface mezi 

lokálním businessem a centrálním IT nebo externím dodavatelem. 
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PREMIUM VALUE

ALWAYS

01 Máme zkušenosti z multinárodních a multitýmových

projektů jako hlavní integrátor i jako lokální 

subdodavatel.

02 Aplikujeme postupy potřebné pro zajištění úspěšné 

spolupráce jako je release a version management, 

integrační testy a dokumentace.

03 Chápe, že v nadnárodních projektech, při práci na 

dálku je komunikace a ověřování vzájemného 

pochopení absolutní nutností.

Přenesení potřeb a požadavků hlavního dodavatele na lokální úroveň, 

interface mezi lokálním businessem a centrálním IT

nebo externím dodavatelem.

Prodloužená ruka hlavního dodavatele.



Efektivní realizace 

projektu roll-outu díky 
spolupráci se zkušeným 

lokálním partnerem.



+420 226 201 970

https://bluedynamic.cz

Pražská 239, 250 66 Praha – Zdiby, ČR

info@bluedynamic.cz


