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Az SAP Business one segítségévela cég megbízhatóan, egészségesen működik,
a szoftver a kÜlönböző munkafolyamatok között összhangot teremt. Kevesebb
ellenőrzés szÜkséges, és ezáltalvezetői kapacitás szabadul fel az innovációra.
Az SAP Business one hatékonyabbá teszi mind a cég belső folyamatait, mind
kÜlső kapcsolódásait, egyfajta katalizátorként segíti a vállalat növekedését és az
eredmény növelését.

Az SAP Business one által kínált főbb Üzleti előnyök:
o Fokozott termelékenység- A kÖnyo Magasabb bevétel - Mivela
nyen érthető, intuitÍv felhasználói felÜlet segítségévelgyors és hatékony a

munkavégzés'

o

Gyorsabb és jobb üzleti döntések A vezetők gyorsan és hatékonyan

hozzqutnak vá la kozásu k m nde n
terÜletének stratégiai információihoz,
így a lehető legjobb és tényeken
elemzéseken alapuló döntéseket
l

l

i

tudják meghozni.
*

Megbízható bővíthetőség - A

rugalmas újrakonfigurálási, bővítési
technológia következtében adott a
gyors módosÍtás és alkalmazkodás
lehetősége, illeszkedve a vállalkozás
belső és környezeti változásaihoz.

" Globális elérhetőség - Az üzleti tranzakciók több pénznemben
bonyolíthatók és több pénznemben
elemezhetők.
- Költségfigyelés - Hatékony költségszint figyelést, ellenőrzést biztosít a
dolgozói termelékenység emelésével, a szállÍtók közötti kommunikáció
javulásával és a műveletek hatékonyságának fokozásával.
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szerben mindenÜtt gyorsan és
egyszerűen lehet hozzáférni a valós
idejű információkhoz, így az Üzleti
lehetőségek jobban felismerhetók, az
újtermékpiacra lépésegyorsabb. Az
Ügyféltámogatás és a szerviz színvonalának eme|kedése iovábbi Üzletépítést tesz lehetővé.
x Értékesítési
lehetőségek kezelése - Az SAP Business One fontos
eszközöket biztosít a vállalatoknak az
értékesÍtésilehetőségek kezelésére,
egyebek mellett teljes körű bizonylat,
Ügyfél vagy akár értékesítőiszinten
monitor ozza a nye reségtarta makat,
továbbá cikk' raktár vagy akár régió
szinten a készletszinteket illetve azok
alakulásait is.
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Az SAP Business one segíiségévela vezetők és a do|gozók is hatékonyabban elérhetik és felhasználhatják a számukra
szÜkséges információkat, és így megalapozottabb döntéseket hozhatnak. Az egységes, integrált rendszer a sikeres Üzleti
működés valamennyi lényeges folyamatát lefedi:

Uzleti iigyvitel
u

Pénzügyi számvitel - Pénzúgyitranzakciók kezelése: főkönyvi műveletek,
tárgyieszköz könyvelés' főkönyvi
számlakezelés, árfolyam-korrekciók,
átértékelések,elhatárolások, költségvetés-készítésés főkönyvi beszámolók'

" Pénzügyi műveletek - PénzÜgyi

feladatok elvégzése: pénzkezelés,
betétkezelés, hitelkártyás fizetések,
banki kivonatfeldolgozás, szállÍtói
vevői kintlévőségelemzés, egyeztetések, beszámolók, egyenlegközlés,
f izetési felszól ítások.

u

Értékesítés
és disztribúció - Árajánlatok készítése,megrendelések

bevitele' szállítások szervezése, készletszintek monitorozása, figyelése,
számlák és vevőállomány kezelése.
u Beszerzés - Beszállítói rendelések
és tranzakciók kezelése: beszerzési
megrendelések kiadása, készletinformációk frissítése,import tételek
értékszámÍtása,beszerzési mellékköltségek kezelése, visszáruk és
jóváírások kezelése' fizetések feldolgozása.

Készletkezelés, gyártás
u

Raktárgazdálkodás - Készletszintek

kezelése, tételkezelés' árlisták, kÜlönleges ármegállapodások, raktárok
közötti szállítások' készletműveletek'
- Vevői, illetve
Szükséglettervezés
"
prognózis igények alapján a gyártási
és beszerzési folyamat automat|kus
indÍtása.
u

Gyártás

- Többszíntű gyártmánystruktúrák kezelése, a gyártási folyamat
vezérlése, követése integrált költség
gyűjtési eljárással.

" Jelentéskészítés- Jelentések
készítésea vállalati működés szinte minden terÜletésről: szállítói és

Ügyféltartozások, forgalom, cash flow,
Ügyfélkapcsolati események összegzése, könyvelés' raktári készletek,
pénzÜgyi kimutatások, árképzés,
ügyfélkapcsolatok, levelezés.

Ugyfélkapc*olat-kezelés (CRM)
u

Ertékesítésilehetőségek kezelése Az összes értékesÍtésilehetoség ke-

zelése az első telefonhívástól kezdve
az Ügylet sikeres lezárásáig'
* Uzleti partnerek kezelése - Az Ügyfelekkel, viszonteladókkal és beszállítókkal kapcsolatos összes információ
kézben tartása: a profil, a kapcsolat
történetének összegzése, számlaegyenleg, az értékesÍtésicsatorna
elemzése.
* Szervizkezelés - A szervizfeladatok
támogatása, szerződéskezelés, szerviz megtervezése, Ügyfélinterakciók
nyomon követése, Ügyféltámogatás.
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Az SAP Business one egy megtérülő befektetés
Az előnyök elemzése az Ön.specifikus üzleti szÜkségleteitől, korÜlményeitől erősen fÜgg. lparági referenciáinkról bővebben
honlapunkon tájékozódhat.
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itt néhány főbb iparágra jellemző alkalmazási előny:

Az SAP Business one a nagykereskedelemi cégek működésében kínált speciális előnyei:

- A készletek költségeinek az értékesítésiárakhoz hasonlításáról kapott tisztább kép a határbevétel növekedését eredményezi.
* Vevőnként növelt árbevétel - A pontosabb raktározásijelentések segítenek a szÜkségtelen készletek beazonosításában,
valamint egyéb olyan tételek tisztázásában, melyek csökkentették a bevételt.
" Munkaerő megtakarítások - A pontosabb szá|lítmányok csökkenthetik a visszáru mennyiségét,melyek lehetóvé teszik,
hogy a cég kevesebb embert alkalmazzon a visszárut kezelő osztályon.
Csökkentett
készletek - A készletek optimalizálása felgyorsítja a forgalmat, vagy lehetővé teszi, hogy a cég nagyobb
'
hálózatot tartson fenn.

* Határbevétel átláthatósága

Az SAP Business one a kiskereskedelmi cégek számára is előnyÓs:
. Növekvő vevőkör - Több vevőt szerez, vagy tart meg havonta' a CRM és szerviz növelt szolgáltatásnak köszönhetően.
. lT fenntartási költségek - A webáruház készletekhez való kapcsolása csökkentheti a weboldal gyakori frissítéséveljáró
költségeket.

o

Optimalizált készletek - A hatékonyabb készletezés csökkenti a kifutó termékállományt, melyet csak leárazva
értékesÍthetne.

. Megnövelt vevőnkénti árbevétel - A vevők az elérhető készletekkel való egyeztetése növelheti az összes

árbevételt.

. Adminisztratív megtakarítások - Kevesebb pénzt költhet az adatbevitelre, faxolásra és csökkenhet a raktározási idő,
a készletben lekötött

tőke.

Az SAP Business one a professzionális szolgáltató cégek részére kínált speciális előnyei:
- Növekvő vevőnkénti árbevétel - Max. 5 % potenciális bevételt veszthet el, mert dolgozói nem pontosa n számlázzák az
elvégzett munkát. A folyamat automatizálásával ez a hibamennyiség 0,25 % vagy akár még tovább is csökkenthető.
o Hatékonyabb vevőkör megtartása - A hatékonyabb adattárolás és Ügyfélszerződések kezelése fejleszti a szolgáltatások
színvonalát.

n Hatékonyabb pénzbeszedés -

A projektek helyes követése és a pontosabb számlázás csökkenti a számlázási problémák

számát, és növeli a kifizetési gyorsaságot.

n

Munkaerő megtakarítás - A továbbfejlesztett folyamatok legalább egy alkalmazotta| csökkenthetik az igényelt dolgozói
létszámot.

Az SAP Business one a gyártó cégek sikeres integrált eszköze az alábbi előnyökkel:
' Munkaerő költségek - A hatékonyság fej|esztése csökkentheti az alkalmazottak számát.
. Csökkentett készlet - A pontosabb jelentéskészítés
segít a készletek csökkentésében.
o Hatékonyabb beszerzés - Az előző vásárlások megtekintésének lehetővé tétele és a beszállító teljesítményénekmegfigyelése segít a beszerzési költségek csökkentésében.
o Növelt vevőnkénti árbevétel - További szolgáltatási, garanciális szerződések kezelésével a gyártő növeli a teljes bevételt.
' Csökkentett adminisztratív költségek - A jobb kommunikáció a rendszerek közt szÜkségtelenné teszi a belső dokumentumok nyomtatását.
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SAP Hungary Kft.
1124 Budapest, Csörsz
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SAP Business one az egységes rendszer
Láthatóság, Vezetés és kontroll - az uzleti lehetőségtől a nyereségig.
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Az SAP Business one leginkább egyfajta koncentrikus folyamatokként modellezhető a vevői kapcsolatoktól kezdve a gyártás és kiszállításon át az értékesítés
utáni support folyamatokig bezárólag' Az összes folyamat teljesen integrált és automatizált, megengedve és előre jelezve a kritikus kézi beavatkozások igényét.
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