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Erősségünk a sokszínűségünk 
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Több mint 18.000 termék, évente 3.000 új cikk 



Sikerünk legfontosabb tartozéka: A FILOZÓFIÁNK 
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„A Hama tartozékai megkönnyítik, 
és sokszínűvé teszik eszközeink 
mindennapi használatát.  
Minden helyzetre van megfelelő 
megoldásunk” 
 
CHRISTOPH THOMAS  Managing Director of Hama GmbH & Co KG 



Hama számokban 



„Sikerünk kulcsa a márkák 
kiegyensúlyozott aránya és 

széles választékunk, mely előny 
partnereinknek és a vevőknek 

egyaránt.” 
PETER MAXIMILIAN BARTL  

Sales manager CE,Multimedia,Mobile Communication,Photo,White Goods 

A siker Kulcsa 



Forgalmazott márkák 



• Kiszállítás 2000 raklap/nap 
• Automatizált magasraktár 170.000 

raklaphely 
• Beérkezés 2000 raklap/nap 
• Saját minőségellenőrzés 
• Saját nyomda 70.000 lap/nap 
• 3,5 millió bliszter/hó  gyártás 

• 1993 óta Magyarországon 
• 48 munkatárs 
• 2,9 Mrd Ft-os éves forgalom (2013) 
• 4000 m2-es 5300 raklaphelyes logisztikai 

központ 
• Közel 2500 cikkelemes aktív szortiment 
• Országos lefedettséget biztosító értékesítői 

csapat 

HAMA logisztika 





SAP Business One a HAMA Kft-nél 
2005-2014 
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Hardver környezet és tudatosság 
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HANA szerver 
Backup 
szerver 

SAP Business 
One Szerver 

AD és fájl 
szerver 

Terminál 
szerver 

Levelező 
szerver 

Napelemes 
tápellátás 

Antisztatikus 
álpadló 



SAP Business One a HAMA Kft-nél 

 2005-2014 – Folyamatos fejlesztés 



SAP Business One a HAMA Kft-nél 

Beszerzést támogató MRP (2005) 

Viszonteladói webáruház (2006) 

EDI interfészek (2008) 

PPM (Termék és ár) (2009)  

CRM támogatás (2011) 

 2005-2014 – Folyamatos fejlesztés 



Logisztikai – EDI interfészek 
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 EDI szolgáltatónál összefutnak a meg- 
rendelések (bizonylatok) 

 Pre-validáció – termékjellemzőkre,  
címekre 

Feltétel: 114/2007 (XII.29.) digitális archiválásról szóló GKM rendeletnek megfelelő EDI 
szolgáltató. 

 

  

 METRO/SATURN/MM 
TESCO/AUCHAN 

 EAN és Vevői katalógus-
szám ellenőrzés 
 

 Rendelések / készletinformációk 
automatikus betöltése 

 Manuális beavatkozási lehetőség 
 

 Készlet és árinformációk feldolgozása 

 Rögzítési hibák száma  
 Árak illetve egyéb 

termékjellemzők 
karbantartása / pontossága 

  

 EDI számla elektronikus 
nyomkövetéssel – EDI státuszok 
(beolvasva, feldolgozva, stb). 

 Költség és idő hatékonyság 



SAP Business One – a HAMA Kft-nél 

Beszerzést támogató MRP (2005) 

Viszonteladói webáruház (2006) 

EDI interfészek (2008) 

PPM (Termék és ár) (2009)  

CRM támogatás (2011) 

Kritériumrendszerek wf (2005) 

Költségkontrolling (2005) 

Jelentési kötelezségek (2007) 

Tárgyi eszköz (2011) 

 2005-2014 – Folyamatos fejlesztés 



Regisztrációs 
és 

cégbírósági 
adatok 

Első vásárlás 
limit és 

fizetési mód 

Obligókeret 
és hitelkeret 

vizsgálat 

Lejárt 
tartozások 
figyelése 

Fizetési 
morál 

elemzés 

D&B adatok 
lekérdezése  

/ 
 jelentése 

ÜP kezelés – kritériumrendszer és workflow 

Új vevő 
felvítele Zárt, folyamatos monitoring rendszer 

 Obligó és hitelkeret 

 6/12 havi vevőzárolások 

 30/60 napos kintlévőség elemzés 

 

Célok 

 Workflow-folyamat (ellenőrzések) 

 Duplikált vevők elkerülése 

 Egyszeri vásárlók szűrése 

 Túlzott eladósodottság elkerülése 

 Kintlévőség minimalizálása 

 Folyamatos (háttér)információk (D&B) 

17 



SAP Business One – a HAMA Kft-nél 

Beszerzést támogató MRP (2005) 

Viszonteladói webáruház (2006) 

EDI interfészek (2008) 

PPM (Termék és ár) (2009)  

CRM támogatás (2011) 

(2005) Tárhelyes raktárkezelés 

(2008) Vonalkódos támogatás 

(2010) Végellenőrzés  

(2011) Címkenyomtatás 

 

Kritériumrendszerek wf (2005) 

Költségkontrolling (2005) 

Jelentési kötelezségek (2007) 

Tárgyi eszköz (2011) 

 2005-2014 – Folyamatos fejlesztés 
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Tárhelyes raktárkezelés (2005, 2008) 

EDI, WEB 

Ellenőrzés 

Komissi-
ózás 

Szedés, 
vissza-
jelentés 

Ellenőrzés
,számla 

Csomagol
ás 

Leltárhiány 
marginális 

Technikai háttér 

 AP WiFi hálózat 

 Ipari és asztali vonalkódolvasók 

Funkcionalitás 

 5300 polcos raktár, 4000 m2 

 Fix és szabadpolcos rendszer 

 Kézi és gépi elérésű tárhelyek 

 Optimalizált, papírmentes 
folyamat 

 Fogyás alapú utántöltés és 
csomagolási figyelés 

 Súly és térfogatfigyelés 
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SAP Business One – a HAMA Kft-nél 

Beszerzést támogató MRP (2005) 

Viszonteladói webáruház (2006) 

EDI interfészek (2008) 

PPM (Termék és ár) (2009)  

CRM támogatás (2011) 

(2005) Tárhelyes raktárkezelés 

(2008) Vonalkódos támogatás 

(2010) Végellenőrzés  

(2011) Címkenyomtatás 

 

Kritériumrendszerek wf (2005) 

Költségkontrolling (2005) 

Jelentési kötelezségek (2007) 

Tárgyi eszköz (2011) 

Standard elemzések 

Egyedi lekérdezések 

(2013) HANA B1A 

Terv-Tény összehasonlítások 

Ad-hoc lekérdezések 

 2005-2014 – Folyamatos fejlesztés 
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Elemzési nehézségek okai (1) 

Méretből adódó nehézségek (9 év)* 

 155.000 rendelés (szállító, számla, bank) 

 2.866.000 rendelés tétel (~20) 

 Főkönyvben 500.000 bizonylat 

 Közel 75 GB-os adatbázis méret 

 Verzióváltás? 

21 * 2014.augusztus 15-ig 



Elemzési nehézségek okai (2) 

 Szervezeti felépítés 

 Információk tagoltsága & | összesítése 
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Felső 
vezetés 

Vevő 
felelősök 

Termék 
felelősök 

Értékesítők 

Összefoglaló riportok, dashboardok, 
trend-kimutatások 

Statikus riportok, elemzések, okok 
feltárása 



Követelmények 

 Szállító / szoftver – SAP megoldás 

 Kész megoldás  

 Gyors adoptáció / rövid bevezetési idő 

 SAP B1 verzió függés? (sok fejlesztés) 

 Ad-hoc és statikus elemzések, KPI-ok támogatása 

 Továbbfejleszthető, flexibilis megoldás (SAP – roadmap) 

 IT struktúrába illeszthető legyen (mentés, külső elérés, stb). 

 

23. März 2011 
23 Portfolio Mobile Solutions 

? 
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High-Performance Analytic Appliance for SAP Business One 

 Nagy teljesítményű, valós idejű, memórialapú (analitikus) megoldás 

 Új megoldásként telepíthető  (B1H) – SAP Business One on HANA  

 Meglévő környezetbe illeszthető (B1A) - SAP B1 Analytics powered by SAP HANA 

 Gazdag, előre definált tartalom 

 Mutatószámok (interaktív dashbordok) 

 Statikus elemzések (SAP CR) 

 Interaktív elemzési nézetek, kockák 

 Interaktív keresés 
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HANA – Bővített keresés (Enterprise Search)  3/1 

 Célja: adatok és Szövegek kovertálása struktúrált adattartalommá 

 Forrása: 

 Értékesítés, Beszerzés , Törzsadatok,  Szerviz,  Gyártás, Készlet, CRM 

 

 Funkcionalitása: 

 Logikai kifejezések (vagy, és, nem) 

 Webes megjelenítési felület 

 Struktúrált megjelenítés 

 Testreszabható minták, sablonok 

 „Hasonló keresése” funkció - továbblinkelés 
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HANA – Bővített keresés (Enterprise Search)  3/1 

 Kifejezés: Fotó és előjegyzés 
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HANA – Mutatószám elemzések 3/2 

 Célja: Valós idejű mutatószám elemzések 

 Előre telepített dashboardok: 

 Értékesítők elemzése (terv/tény) 

 Szállításelemzés 

 Készletstárusz elemzés 

 Fizetési hajlandóság  

 Szállítói ajánlatok 

 Szervíz 

 Előre definiált SAP Crystal riportok 
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HANA – Interaktív elemzések 3/3 

 Célja: Valós idejű ad-hoc elemzések, Excel alapokon (pivot), több-

dimenziós struktúra mentén 

 

 Előre telepített adatforrások: 

 Értékesítés (vevők, termékek, cikkek, csoportok, területek) 

 Üzleti lehetőség elemzése 

 Értékesítési árbevétel elemzése 

 Pénzügyi elemzések 

 Költségkeret elemzés 

 Költséghely elemzés 
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HAMA / HANA Elemzések - Minták 

 Forgalmi (éves és havi) elemzések 

 Havi és éves összehasonlító kimutatások 

 TOP 10 vevők és mozgásuk (90/10) 

 Termék csoportok elemzése (Brand) 

 Értékesítőnkénti elemzések 

 

23. März 2011 
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Tapasztalatok - SAP HANA Analytics 

Keresés (Enterprise search) 

• Bizonylatok struktúrált keresése 

• Gyors, egyedi azonosítás, ügyek felgöngyölítése 

Felhasználóbarát 

• Excel alapú elemzések 

• Könnyen elsajátható (gyakorlott excel felhasználók) 

• Gyors ad-hoc elemzések 

Továbbfejlesztési lehetőségek 

• Egyedi tervezésű riportok, (raktári elemzések) 

• SAP Lumira … 
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www.itelligence.hu 

A legtöbbet hozzuk ki a SAP-ból! 

We make the most of SAP® solutions! 

Wir machen mehr aus SAP-Lösungen! 


