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SAP BUSINESS BYDESIGN  
– AZ ELÉRHETŐ FELHŐ
A középvállalatok felhőalapú, integrált 
ügyviteli megoldása - melyet SAP 
Platinum partnerként ajánlunk.

A felhő mára már a digitalizációs fejlődés 
stratégiai fontosságú részét képezi, 
rugalmasságot és versenyképességet 
eredményez, hatékonyan támogatva a 
növekedést és az innovációt. 
Az SAP Business ByDesign előre 
kialakított folyamatai révén lehetővé 
válik a vállalkozások teljes üzleti 
tevékenységének egyetlen, felhőalapú 
alkalmazással történő működtetése. 
Biztosítható a központosított 
és konzisztens adatokkal folyó 
munkavégzés, az SAP HANA  
előnyeinek kiaknázása  mellett.  
Az SAP szoftverszolgáltatása, az SaaS, 
által a felhasználók webböngészőn 
kapcsolódnak a felhőalapú 
alkalmazáshoz.
 
A rendszer fő jellemzői   
Az SAP által fejlesztett, és az NTT DATA 
által fontos kiegészítéseket tartalmazó 
megoldás 39 bevált üzleti folyamatot 
tartalmaz, melyek több ezer vállalat 
legjobb gyakorlata alapján kerültek 
kialakításra. A felhőalapú ERP a vállalat 
legfontosabb funkcióit kapcsolja össze 
egységes rendszerré – úgy mint pénzügy, 
marketing, értékesítés, HR, gyártás, vagy 
logisztika. Biztosított a következetes 
folyamatkezelés (workflow). 

A webalapú megoldás minden része 
reszponzív – bármely mobileszközön 

használható, felülete egyszerű. A több 
mint 500 előre elkészített riport és a 
számos mutatószám real-time analízist 
biztosít, így azonnal átláthatóvá válnak 
a következetes workflow mentén kezelt 
üzleti folyamatok és elemezhetővé a 
kapcsolódó adatok - támogatva ezzel a 
gyors döntéshozatalt. A rendszer gyorsan 
konfigurálható, szolgáltatásai bárhonnan, 
bármikor könnyen elérhetőek. A program 
méretezhető, skálázható, a felhasználók 
számára rugalmasan változtatható, 
igényeikhez könnyen igazítható.  
Új telephelyek integrációja, vagy további 
modulok és funkciók bekapcsolása sem 
jelent problémát. 

Technikai háttér és feltételek  
Az SAP Business ByDesign működése 
és rendelkezésre állása - az SAP magas 
biztonsági szintű adatközpontjai által 
- 7x24 órában, folyamatosan stabil. 
A hardver- és szoftver eszközök és 
alkalmazások elérhetősége biztos.  
Az adatok felhőben történő tárolása 
miatt a felhasználók bármilyen eszközön 
kapcsolódhatnak a programhoz. 

Támogatott funkciók 
Komplex pénzügyi megoldás –  
Szállítói kapcsolatmenedzsment  
– Projektmenedzsment – Ellátási  
lánc menedzsment – Ügyfélkapcsolat 
menedzsment – Emberi erőforrás 
gazdálkodás – Beépített elemzési 
megoldás – Beépített segítség és oktatás
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Mit nyernek a ByDesign megoldással ügyfeleink? 

 - Költséghatékonyságot, mert semmilyen hardvereszközt 
és közbenső vagy egyéb szoftvert nem kell megvásárolni, 
telepíteni és karbantartani.  A szolgáltató a használat 
mértékének megfelelően skálázza a kapacitást. 
A felhőalapú számítástechnikának köszönhetően 
magas beruházási költségek takaríthatók meg a saját 
informatikai infrastruktúrában és erőforrásban.

 - Könnyű kezelhetőséget és gyorsaságot, mert az SAP 
Business ByDesign közvetlenül a webböngészőből 
futtatható. Könnyebbé válik a munkaerő mobilizálása, 
mivel a felhasználók bármely internethez csatlakoztatott 
eszközről elérhetik a programot.

 - Adatbiztonságot és -elérhetőséget, az adatok felhőben 
történő tárolása által.

 - Karbantartást és biztos működtetést, mert az SAP 
elvégzi a szoftverrendszer karbantartását, a biztonsági 
mentéseket, a helyreállítást, vagy negyedévente az 
automatikus termékfrissítést és verzióváltást. Így ezek 
nem terhelik a felhasználókat.

Miért az NTT DATA? 
Az NTT DATA Business Solutions szoftver és tanácsadó 
cég teljes körű IT megoldásszállítóként van jelen a vállalati 
piacon világszerte több mint 30 éve. Az SAP stratégiai 
partnereként a hazai leányvállalat egyike a legjelentősebb 
magyarországi informatikai tanácsadó cégeknek. 
Széleskörű, nemzetközi bevezetési tapasztalatunk, 
magasan kvalifikált és jelentős hazai és külföldi gyakorlattal 
rendelkező szakértői bázisunk, vállalati hátterünk biztosítja 
a kiemelkedő minőségű, határidőben történő projekt-
megvalósítást, a bevezetési és fejlesztési tevékenységet.  
Az NTT DATA cégcsoport részeként – a világ 8. legnagyobb 
IT szolgálatója tapasztalata és szaktudása áll mögöttünk. 

Az SAP Business ByDesign segítségével 
innovatív szoftveres megoldásunk van, 
amely optimatizálja folyamatainkat 
és megteremti a megfelelő adat-
áttekinthetőséget. Az NTT DATA-ban 
pedig egyenrangú partnerre találtunk,  
aki velünk azonos hullámhosszon van.

Marc Arn, Geschäftsführer, inpeek AG

Az SAP Business ByDesign segítségével 
nagyon rövid időn belül eltávolítottuk 
egy kiszervezett vállalat informatikai 
környezetét és egy modern, teljesen 
működő ERP rendszert adtunk át az új 
vállalat tulajdonosának. Az NTT DATA 
által nyújtott ismeretek és tapasztalatok 
döntő mértékben hozzájárultak a projekt 
sikeréhez.

Dr. Marcus Schiffer, Global IT & Processes, 
Evonik Industries AG
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