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SAP BUSINESS ONE
Vállalatirányítási megoldás kis- és középvállalatok számára

20+

év folyamati
tapasztalat

12+

fős tanácsadói
csapat

Az SAP célja a különböző méretű
vállalatok működési folyamatainak
megkönnyítése. Segítségével minden
szervezet és egyén hatékonyabban
képes együttműködni, az üzleti jellegű
információkat teljes mértékben kiaknázni,
ezáltal folyamatosan a verseny élén
maradni.
Az SAP a folyamatos fejlődést szem előtt
tartva a vállalati alkalmazási szoftverek
piacvezetője.
A kis-és középvállalatok számára
fejlesztett SAP Business One rendszer
megfizethető, könnyen telepíthető és
átfogó vállalatirányítási megoldást
kínál. Biztosítja a cég fejlődését,
hozzájárul a jövedelmezőségi
mutatók javításához, megkönnyíti az
ellenőrzést és automatizálja a cég üzleti
folyamatait. Tartalmazza az összes
olyan funkciót, amely a fejlődő vállalat
vezetéséhez elengedhetetlen, köztük
az adminisztrációs, könyvelési, banki,
értékesítési, beszerzési, ügyfélkezelési,
készletvezetési, gyártási, számviteli és
beszámolókészítési tevékenységeket az
üzleti döntések támogatására.
A tulajdonosok és a vezetők egyetlen
rendszerben, bármikor, teljes körű és
átlátható képet kaphatnak a legfontosabb
és legfrissebb üzleti információkról az
egész szervezetet nézve.
Pénzügy
Főkönyv és a számlák definiálása és
karbantartása, naplókönyvelések, idegen
pénznemek kezelése.
A banki tranzakciók kezelésével:
pénzbeérkezések, csekkek, átutalások,
betétek, előlegfizetések, kártyás fizetések
és banki egyeztetések.

Kontrolling
Több dimenziós költséghelyek és
felosztási szabályok definiálása, amelyek
segítségével könnyen elszámolhatók
a költségek és költséghelyek szerint
elemezhetők az üzleti tevékenységek.
Beszámolókészítés
Az SAP Business One beszámolókészítési
lehetőségeivel üzleti, számviteli, raktári és
pénzügyi beszámolók, számlakivonatok
hozhatók létre.
A rendszer tartalmaza az IFRS-nek
meg felelő kimutatások létrehozásához
szükséges beszámolókat.
Értékesítés
Árajánlatok létrehozását, vevői rendelések
rögzítését, szállítások összeállítását
raktárkészletek aktualizálását, számlák és
a vevők kezelését teszi lehetővé.
Rendelések
Több különböző raktárra vonatkozóan
is megjeleníti a rendelendő cikkek
készletszintjét.
Kiszállítás
A szállítási osztály egyszerűbben
hozhatja létre a szükséges
csomagolási dokumentációt a
kiszállított termékekhez.
Kimenő számla
A rendszerben a számlával
párhuzamosan automatikusan létrejön
az annak megfelelő naplókönyvelés.
Vevői visszáru
A felhasználók a visszárubizonylatok
segítségével könnyen kezelhetik a
jóváírás nélküli vevői visszárukat vagy
a javításra visszaküldött cikkeket.

Néhány hónapos felhasználói tapasztalat után, ha megkérdeznek arról,
mi jut eszembe az SAP-ról, akkor azt kell hogy feleljem, nagyon gyorsan
egyszerű, jól strukturált elemzések és statisztikák nyerhetők ki belőle.
Prohászka Ottó, ügyezető igazgató - Hama Kereskedelmi Kft.
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Felszólításvarázsló
Vevőnként több felszólítást is kezel, illetve menti az egyes
ügyfelekhez kapcsolódó felszólítások történetét.
Szolgáltatás / Szerviz
Optimalizálja a szolgáltatói potenciált, támogatja a
szolgáltatási tevékenységek lebonyolítását
szolgáltatási szerződések kezelését
szolgáltatástervezést
ügyfélkapcsolatok nyomonkövetését
ügyféltámogatást
Beszerzés
Az SAP Business One a beszerzési folyamat lebonyolításához szükséges valamennyi eszközt rendelkezésre
bocsátja. Kezeli és nyomonköveti a szállítói ügyleteket:
szállítói ajánlatokat és megrendeléseket ad ki, raktárkészlet,
importcikkek bekerülési költségeit kiszámítja és aktualizálja,
visszárukat és jóváírásokat kezel, valamint fizetéseket
dolgoz fel.

-

Megrendelés
Az SAP Business One az anyagok és szolgáltatások
megrendelését is leegyszerűsíti. A megrendelések
automatikusan aktualizálják a kérdéses cikk elérhető
mennyiségét, valamint értesítik a raktárvezetőt a szállítás
előrelátható dátumáról.
Árubeérkezés
Ezzel a funkcióval történik a szállítmány bevételezése egy
adott raktárba, illetve felosztása különböző raktárakra.
Bejövő számla
Az SAP Business One a szállítók számláinak feldolgozása
során is létrehoz egy naplókönyvelést.
Ez az információ használható később a szállító számára
teljesített kifizetések alapjául.
Anyagszükséglet-tervezés (MRP)
Az SAP Business One tervezési rendszere leegyszerűsíti
a beszerzők számára a beszerzendő vagy a gyártáshoz
szükséges cikkek ütemezését és kezelését.
Készletvezetés
Készletvezetés tartalmazza a raktárkészlet alakulását, cikkkezelést, árlistákat, kedvezményes ármegállapodásokat,
készletáttárolásokat és készlettranzakciók kezelését.
Integrált ügyfélkapcsolat-kezelés
Vevők, viszonteladók és szállítók adatainak kezelését,
valamint az értékesítési lehetőségek elemzését teszi
lehetővé. Az ügyfélkapcsolat-kezelés a marketing,
értékesítés és szolgáltatás területeire kiterjedően átfogó
képet biztosít a teljes ügyfél-életciklusról. Az integrált CRM
funkcióval ellenőrizhető az ügyfélszerzés, -megtartás,
-hűség és a cég nyereségessége.
Funkcióterjedelem
Az SAP Business One a következő integrált komponenseket
tartalmazza:
pénzügy–számvitel, banki tevékenységek
beszerzés, értékesítés
készletvezetés, anyagszükséglet-tervezés, gyártás
ügyfélkapcsolat-kezelés
szerviz

-

Látogasson el weboldalunkra!
www.nttdata-solutions.com/hu
Keressen minket!
Váradi László
laszlo.varadi@nttdata.com
info-solutions-hu@nttdata.com
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