SAP Business One

SAP® BUSINESS ONE
ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI
I NOWY POZIOM KONTROLI DLA MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Intensywna konkurencja
oraz zmieniające się
potrzeby klientów powodują,
że niezwykle trudno jest
sprostać tym wyzwaniom
i rozwijać się w środowisku
rynkowym. Tradycyjna
automatyzacja procesów
biznesowych oraz poprzednio
wykorzystywane systemy
wspomagające zarządzanie
nie mogą zagwarantować
uzyskania dostępu
do właściwych informacji
w odpowiednim czasie.
W rzeczywistości wiele
zależy od kosztownych
i obarczonych możliwością
powstania błędu prac dodatkowych wykonywanych
w wielu systemach.
Jest to powód, dla którego
tak wiele wiodących firm
z różnych branż decyduje się
na przejście na nowy poziom
zarządzania operacyjnego
i kontroli informacji poprzez
wdrożenie rozwiązania
SAP® Business One.

Rozwiązanie wspomagające
zarządzanie

Dostęp do precyzyjnych informacji
z ostatniej chwili
Istnieje możliwość szybkiego pozyskania
SAP Business One jest zintegrowanym, odpowiednich, istotnych oraz kompletatrakcyjnym cenowo rozwiązaniem
nych informacji biznesowych bezpośrednio z pulpitu:
do zarządzania biznesowego, które zostało stworzone w celu sprostania krót- t Łatwy w obsłudze interfejs użytkowniko- oraz długoterminowym potrzebom
ka, który umożliwia szybkie uzyskanie
małych i średnich przedsiębiorstw.
odpowiedzi oraz bardziej efektywną
Oferuje ono możliwość uzyskania rzei proaktywną pracę
t Unikalny mechanizm „Przeciągnij
telnego oraz jednolitego wglądu we
i skojarz” (Drag & Relate™), który nawszystkie operacje z obszarów zarzątychmiast przenosi informacje i transdzania relacjami z klientami, produkcji,
akcje do rozpoznawalnego kontekstu
obsługi procesów zakupu, sprzedaży,
i umożliwia rozwinięcie do poziomu
gospodarki materiałowej oraz księgodanych w celu uzyskania odpowiedzi
wości. Proste, lecz niezwykle skuteczne
na pytania oraz wykonania analiz
rozwiązanie SAP Business One udo„co będzie, jeśli”
stępnia narzędzia do zarządzania, umożt Płynna integracja z produktami
liwiając jednocześnie wykorzystanie
Microsoft Office - Outlook, Word,
istotnych, najbardziej aktualnych inforExcel
macji, które są niezbędne w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych.
Stałe powiadamianie umożliwiające
Kompleksowe rozwiązanie
szybkie i skuteczne podejmowanie
do zarządzania przedsiębiorstwem decyzji
Funkcje, które umożliwiają kontrolę
SAP Business One obsługuje wszystkie nad każdym aspektem działalności
istotne funkcje biznesowe, ułatwiając
przedsiębiorstwa:
pokonanie konkurencji oraz zwiększenie t Alarmy bazujące na workflow - służą
rentowności. Autoryzowani użytkownicy
do monitorowania działań dotyczących
bez przygotowania informatycznego
określonych zdarzeń gospodarczych
mogą dokonywać samodzielnie istotnych
zmian, a system w łatwy sposób można
w razie konieczności przystosować
do nowej funkcjonalności.

Elastyczne oraz adaptowalne rozwiązanie w celu sprostania bieżącym
i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa
Skuteczne narzędzia umożliwiają
dostosowanie aplikacji w taki sposób,
aby spełniały zmieniające się potrzeby
przedsiębiorstwa.
t Skonfigurowane preferowane ustawienia w odniesieniu do pól, rodzajów
danych, polityki, zapytań oraz raportów - bez konieczności czasochłonnych działań w zakresie IT
t Możliwość adaptacji w celu dostosowania do sposobu funkcjonowania
firmy - zmiany wchodzą w życie
natychmiast we wszystkich istotnych
obszarach

Rozwiązanie dostępne cenowo
oraz łatwe do implementacji
Krótka implementacja gwarantuje
szybkie uzyskanie wszystkich korzyści
wynikających z zastosowania SAP
Business One
t Intuicyjny interfejs użytkownika
i środowisko Windows, wpływające
na istotną redukcję cyklu szkolenia
użytkowników
t Prosta architektura oparta na jednym
serwerze, która umożliwia realizację
działań całego rozwiązania SAP
Business One
t Uproszczone funkcje administracyjne,
które usprawniają działania i obsługę
oraz znacznie obniżają związane
z tym koszty
t Szybkie uzyskanie korzyści, dzięki
zredukowanym kosztom modyfikacji
i utrzymania oraz skróconym cyklom
aktualizacji wersji

Bez SAP Business One
Wykorzystywane w przeszłości systemy niezintegrowane (patchworkowe) umieszczały informacje
w sposób rozproszony. Obsługa tych wielu systemów była kosztowna i nie zapewniała możliwości
uzyskania danych niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Pomyślne wdrożenia rozwiązania
na całym świecie

SAP Business One - rozwiązanie
stworzone dla ciebie

Firma SAP jest wiodącym na świecie
dostawcą rozwiązań w zakresie oprogramowania biznesowego. Ponad 60%
wdrożeń rozwiązań SAP zostało przeprowadzonych w małych i średnich
przedsiębiorstwach, takich jak Państwa
firma. Rozwiązania SAP obsługują
12 milionów użytkowników oraz zostały
zastosowane w prawie 80.000 instalacjach, w wyniku czego stanowią znacznie większą wartość niż tylko sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie.
SAP wyznacza standardy najlepszych
praktyk, które pomogą Państwa firmie
sprostać celom biznesowym dzisiaj
i za kilka lat. Rozwiązanie SAP Business
One jest dystrybuowane poprzez sieć
certyfikowanych partnerów biznesowych na całym świecie, którzy wzbogacają globalną wiedzę i gwarantują profesjonalne świadczenie usług lokalnych
i wsparcie powdrożeniowe.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób siła
oraz prostota działania SAP Business
One mogą wspomóc Państwa działalność, należy zapoznać się z wiadomościami na stronie:
www.sap.pl/business_one

Po raz pierwszy właściciele firm mają
do dyspozycji system stworzony specjalnie dla rynku MŚP, który pomoże
im uzyskać lepszą kontrolę i osiągnąć
większą rentowność.
Rozwiązanie to:
t Zapewnia szybki dostęp do bardzo
dokładnych informacji, istotnych
dla działalności przedsiębiorstwa
t Umożliwia menedżerom podejmowanie szybkich i trafnych decyzji
t Gwarantuje przejrzystość procesów
we wszystkich kluczowych obszarach
działalności
t Oferuje łatwy w obsłudze interfejs
t Jest wspierane przez wiodącego
dostawcę rozwiązań biznesowych
na świecie - firmę SAP

Z SAP Business One
SAP Business One umożliwia kompleksową kontrolę działalności firmy i dostarcza rzetelnego
oraz jednolitego obrazu istotnych i aktualnych informacji biznesowych pochodzących z całej organizacji
- włącznie z obszarem CRM, funkcjami dotyczącymi finansów oraz produkcji.

EKOSYSTEM/
FUNKCJE INTERMODUŁOWE

KSIĘGOWOŚĆ

ZAKUP/SPRZEDAŻ

GOSPODARKA MAGAZYNOWA/
PRODUKCJA

– Integracja z Crystal Reports
– Raporty Drag&Relate
(‘Przeciągnij i Skojarz’)
– XL Reporter
– Integracja z MS Outlook
– Interfejs wielojęzykowy
– Śledzenie zmian (Log zmian)
– Obsługa komunikatów
i alarmów
– Systemy zatwierdzania
dokumentów
– Archiwizacja dokumentów
– Kreator aktualizacji wersji
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Tworzenie planu kont
Automatyczna dekretacja
Zapisy księgowe
Wielookresowość
Księgowania okresowe
Wielowalutowość
Różnice kursowe
Raporty ﬁnansowe
Ewidencja budżetów
Obsługa MPK i projektów
Podatek VAT
Obsługa kasy
Wyciągi bankowe
i rozrachunki

Zamówienie zakupu
Dokument Pz
Zwrot zakupu
Oferta
Zlecenie sprzedaży
Dokument Wz
Faktury
Faktury korygujące
Anulowanie faktur
Wielowalutowe cenniki
Obliczanie zysku brutto
Dostępność towarów
Wstępnie wprowadzone
dokumenty
– Kreator tworzenia
dokumentów masowych

Zarządzanie materiałami
Systemy cenników
Przyjęcie materiałów
Wydanie materiałów
Przesunięcie magazynowe
Przeszacowanie zapasów
Numery seryjne
Numery partii
Kompletacja dostaw
Ewidencja prognoz
sprzedaży
– Kreator MRP
– Drzewa produktu
– Obsługa zleceń
produkcyjnych

CRM I OBSŁUGA SERWISU
– Zarządzanie Partnerami
Biznesowymi
– Zarządzanie kontaktami
i ewidencja działań
– Kalendarze działań
– Zarządzanie szansami
sprzedaży i lejkiem sprzedaży
– Zarządzanie umowami
serwisowymi
– Obsługa zgłoszeń
serwisowych
– Baza danych rozwiązań
– Śledzenie interakcji
z klientami

Software Development Kit SDK (Zestaw narzędzi do projektowania własnych rozwiązań
rozszerzających funkcjonalność SAP Business One)

SAP Business One jest przystępnym
cenowo, zintegrowanym rozwiązaniem
przeznaczonym do zarządzania przedsiębiorstwem, które oferuje kompleksowy zestaw funkcji niezbędnych do prowadzenia Państwa firmy.
Począwszy od działań w obszarze Księgi Głównej oraz bankowości, aż do usług
serwisowych, sprzedaży i gospodarki
materiałowej.
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SAP Business One dostarcza wszystkich funkcji, które są niezbędne do uzyskania większej kontroli nad działalnością przedsiębiorstwa oraz odniesienia
sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym
środowisku biznesowym - wszystko
to w postaci pojedynczego, łatwego
w obsłudze, konfigurowalnego oraz
skalowalnego rozwiązania.

SAP Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5, bud. Taurus
02-675 Warszawa
T 022/5416606
F 022/5416607
www.sap.pl

