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,,Az SAP Business one integráltságá_

nak,

a

folyamatok átláthatóságának

és az adatok
á1l

azonnaii rendelkezésr:e

ásának koszijnh etően naprakészen

kör'etlretjtik a cég iz|eti teljesítmé*
n1-ét;.

F,z nemcsak az

elletőrzésr teszi

lehetővé számunkra, iranem az opti-

malizálást

és a terr.ezésr is

hatékonvan

támogarja.''
Bernyák Bence
Ügyvezeto igazEató' Klímatrade Kft'
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ATTEKlNTÉs

épÜletgépészetitervezés, kivitelezés,
karbantartás ' 24 órás szervizÜgyelet.
x Cégnév: Klímatrade Kft.
Fő szakterÜlete a számítógéptermi
* |parág: kereskedelem és szolgá|tatás
klimatizálás, ahol kiemelten fontos a
a Weboldal: www.klimatrade.hu
rendelkezésre állás. A szerződésben
rogzített feltételeknek megfelelően a
A bevezetés célja
p A korábban használt alkalmazások egy_
cég meghibásodás esetén akár négy
részt elavultak, másrészt elszigeteltségük órán belül helyszíni javítást végez.
Raktárkészlete 10 millió forint, a legtöbb
többszörös adatfe|vitelhez vezetett, ami
készÜléketés alkatrészt megrendelésre
többlet munkaigénnye| járt, és az adatok
Céginformáció

minőségére nézve is kockázatot hordozott, így a cég nem tudott kel|ő ruga|mas_
sággal reagá|ni az Ügyfelek igényeire.

Miért az SAP?
o A cég olyan rendszert keresett, amely
minden terü|etet integráltan kezel, be|eértve a kiemelten fontos szerviztevékenységet is' egyútta| könnyen keze|hető, és
távolró| is elérhető'

Bevezető partner
n Enterprisesoft Kft.
x Weboldal: www.enterprisesoft.hu
x Telefon: +36

/ 1 / 201 4686

Bevezetett rendszer
x SAP Business One
Felhasználók száma
x 6fő

Szoftver környezet
Adatbázis-kezelő: MS SQL Server 2005
operációs rendszer: Windows Server 2003

SAP referencia-történet

Kereskedelem és szolgáltatás

SAP Business One

A Klímatrade fő profilja a klimatizálás és

szállÍtja' épÍtibe.

Visszatérő Ügyfelei közé tartozik az

Allianz, a Dataplex, a Pannon, a
Siemens és a Vodafone. A Klímatrade
családi vállalkozásként indult'l989-ben.
Azóta folyamatosan bővÜl, jelenleg 'l5
alkalmazottat foglalkoztat, éves árbevétele 500 millió forint.

Korábbi állapot
A Klímatrade a tanácsadástól és terve-

zéstől a kivitelezésen át a nagy rendelkezésre állású szerviztámogatásig
sokrétű tevékenységet folytat. A pénzÜgyi-számviteli folyamatok mellett a cég
életében kiemelten fontos szerepet kap
az Ügyfélkapcsolat- és a raktárkészletkezelés, valamint a logisztika.

www.sap.hu
SAP Hungary Kft.
1124 Budapest, Csörsz
,,Ezeket a folyamatokat korábban egy
elavult, DoS alapú programmal támo-

gattuk'' - mondta Bernyák Bence, a
Klímatrade ügyvezető igazgatoja.,, tgy
a nehézkes kezelhetőség mellett idővel
a számÍtógép-kompatibilitás is komoly
problémát jelentett. Emellett azokon a
területeken, amelyeket eZ a program
nem fedett le, Exceltáblázatkezelőt is
használtunk' Az alkalmazások elszigeteltsége azonban többszöros adatfelvitelhez Vezetett, ami többlet munkaigénnyeljárt, és az adatok minőségére
nézve is kockázatot hordozott. Mindez
az ügyfelek kiszolgálására is kihatott,
nem tudtunk olyan rugalmasan és
gyorsan reagálni az igényekre, ahogyan
szerettünk volna.''

A megoldás

A Klímatrade ezért2008 februárjában fejlett vállalatirányítási megoldás

keresésébekezdett. Először néhány

hazai fejlesztésű rendszer kerÜlt a cég
látókörébe. Ekkor azonban avezetők az

SAP-partner Enterprisesoft megkeresésére részt vettek az SAP Business one

termékbemutatóján.

Az Enterprisesoft prezentációját olyan
meggyőzőnek találtuk, hogy az ott
látotta k- h a ll otta k a la pj á n aj á n latot
kértúnka rendszer bevezetésére''
- mondta Bernyák Bence. ,,olyan
rendszert kerestünk, amely minden
területet integráltan kezel, beleértve
a szerviztevékenységet is, amelynek
támogatása kiemelt szempont volt
számunkra. Az is fontos elvárás volt részünkről, hogy leendő vállalatirányítási
rendszerünk konnyen kezelhető legyen,
és távolról is elérhessük, mivel cégünk
,,

vezető i gya kra n mobi l körü lm énye k

dolgoznak' Az SAP Business
one mindezeknek a követelményeknek

között
m

essze menően megfe

le l. "

A rendszer bevezetése a hardverkörnyezet frissítésével2008 jÚliusában indult. A projekt során a korábbi
alkalmazásokból az adatok egy részét
Excelbe konvertálva emelték át az SAP
Business one-ba, másik részét,amely
adattisztításra szorult, újból felvitték az
adatbázisba.
,,A bevezetés rendkívül rovid átfutással,
két hónap alatt megvalósult" _ mondta

az ügyvezető igazgató. ,,Ez annak is
koszonhető, hogy az SAP Business
one-ban meglévő funkciók és lekér-

dezések nagyrészt lefedték igényeinAz Enterprisesoft sza kembereitől
csupán egy-két testre szabást kérttjnk,
például a szerviztámogatás terén, a
munkalapok kezelése és kiértékelése
vonatkozásában."
ket.

Eredmények és tapasztalatok
A Klímatrade 2008 októberétől élesben
használja az SAP Business one-t. A

cég minél hamarabb élni kívánt mindazzal a támogatással' amit ez az integrált
vállalatirányÍtási rendszer ad, ezért az
éles indÍtással nem akart az új naptári
év kezdetéig várni. A könyvelést ugyan
január 1-ig a régi rendszerben végzik,
de az adatokat már ehhez is az SAP
Business one szolgáltatja.
,,Az SAP Business one-nal maradéktalanul elégedettek vagyunk, minden
tekintetben beváltotta hozzá fűzött re-

ményeinket" - mondta Bernyák Bence.

A re nd sze r kö n nyű keze l h ető ségét
bizonyítja, hogy a korábban DoS-os
környezetben dolg ozó a l ka lma zotta i n k
m indös sze há rom a l ka lom m a l m eg sze r-

u. 41.

fel merü l ő ké rdések m egvá laszolásában pedig továbbra is számíthatunk az
Ente rp ri s e s oft s za ke m be re i re. "

Az Ügyvezető igazgató elmondta, hogy
a KlÍmatrade korábban, megfelelő
informatikai támogatottság hiányában,

nem készítettösszetett vagy gyakori
kimutatásokat az eredmény áttekintésére, a vezetők eztkizárőlag a könyvelés adatain keresztÜl követték. Az

SAP Business one integráltságának,

a folyamatok átláthatóSágának

és az
adatok azonnaIi rendelkezésre állásának
köszönhetően azonban immár naprakészen követhetik a cég üzleti teljesítményét. Ez nemcsak az ellenőrzést teszi
lehetővé számukra, hanem az optimalizálást és a tervezést is hatékonyan
támogatja.
,,Az SAP Business One sokkalgor,
dülékenyebbé teszi az ügyfelek kiszolgálását is, mivel a rendszerben a
fo lya matba n érintett va la me n nyi kol l éga
nyomon követheti a megrendelések
státusát'' - mondta Bernyák Bence.
,,A régi rendszerben, amely két munkaállomáson futott, ez távolról sem volt
így. Ma már több munkaállomásról, akár
távolról is hozzáférünk az adatokhoz, és
ez jelentősen megkonnyíti munkánkat'
Az SAP Business one-ban az általunk
kialakított rendszerekről is sokkal tobb
i nfo rmá ciót keze l hetü n k, így színvona lasabb támogatást adhatunk, ügyfeleink
még nagyobb elégedettségére."

,,

vezett oktatás keretében elsajátították
használatát. Mindegyikük nagyon motivált volt, mivel számítottak a támogatásra, amelyet ez a fejlett rendszer
ad munkájukhoz' A menet közben
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