ismertető

SAP Business One AddOn
Az itelligence egyedi fejlesztései

A kis- és középvállalatok számára fejlesztett SAP Business One
rendszer megfizethető, könnyen telepíthető és átfogó vállalatirányítási megoldást kínál. Az itelligence Hungary az SAP hazai
kiemelt partnereként nagy hangsúlyt fektet az ügyfelek lehető legjobb kiszolgálására. Ennek megfelelően számos testreszabott, egyedi
fejlesztést kínálunk, melyek a cégekkel történt szoros együttműködés
során kerültek kialakításra.
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző

séget biztosít az adatok módosítására és a folyamat

Rendszer (EKÁER)

lezárásának jelzésére is, melyet szintén el tudunk

A megoldás a beszerzési és az értékesítési oldalon

juttatni az EKÁER Központ részére. Beszerzés ese-

külön-külön összegyűjti az egy EKÁER szám igény-

tében az árubeérkezés tervezet bizonylat indítja az

léséhez szükséges adatokat. Értékesítés esetében egy

EKÁER szám igénylését (Közösségből történő be-

adott címzetthez tarozó szállítólevél és/vagy kimenő

szerzés esetén).

számla bizonylatokból nyerjük a kapcsolódó infor-

SAP Business One fejlesztés gyártási folya-

mációkat (pl.: feladó adatai, felrakodás címe, cím-

matokhoz

zett adatai, átvétel címe, VTSZ szám, termék súlya

A gyártási folyamat során az alaprendszeren belül

stb.). Az összegyűjtött adatok a felhasználó számára

lehetőség van a darabjegyzékek vagy a receptúrák

egy képernyőn jelennek meg, melyek egy kattintással

összeállítására. Ez a dokumentum szorosan kapcso-

átadásra kerülnek a központi EKÁER-nek, ahonnan

lódik a termelési tevékenység irányításához.

a felhasználó visszakap egy EKÁER számot, amely az

A késztermék előállítása előtt megtervezhető az

összes szükséges adatokkal együtt bejegyzésre kerül

anyagszükségletet, vagyis MRP-t futtathatunk.

az SAP Business One programba. Az AddOn lehető-

Ennek eredménye lehet pl. a szállítói megrendelési

és/vagy gyártási utasítási javaslat. A folyamatban a

A megoldással a felhasználók időt takarítanak meg

program figyelembe veszi az anyagmozgásokat és a

mind a táskázás mind pedig az információ megszer-

cikkre terhelhető költségeket. A fejlesztés eredmé-

zése folyamatában. A korábbi szerteágazó feladato-

nyeként a felhasználók kezelhetik az erőforrásokat

kat az SAP Business One összefogja, és a könnyen

és a műveleteket is, továbbá jelentéseket készít-

kezelhető felületen a jogosultságok függvényében

hetnek a gyártáshoz kapcsolódó eseményekről. A

biztosítja az adatok elérhetőségét.

program segítségével optimalizálhatók a gyártás

Házipénztár

folyamatai. Nő az ügyfélkiszolgálás gyorsasága,
a kapacitáskihasználtság, csökkennek a gyártási
költségek, lehetővé válik a gyors alkalmazkodás a
piaci változásokhoz.
SAP Business One nyomdaipari megoldás
A fejlesztéssel megvalósult a speciálisan nyomdai
folyamatok teljes lefedettsége. A megoldás
kialakításánál cél volt, hogy a program teljes
körű információt szolgáltasson a munkafolyamat
minden területéről: az alapanyag-gazdálkodástól a
késztermékek gyűjtődobozolásáig. Lényeges terület
volt az elő- és az utókalkuláció újragondolása
is, és azoknak az igényekhez való igazítása. A
nyomdaiparban a késztermékek egységárának

A megoldás a hazai törvényeknek megfelelően
lehetőséget biztosít több pénznemben a készpénzmozgások kezelésére. Több pénztár és pénztáros is
definiálható.
Elektronikus banki interfész
pénzintézetekhez
A modul kétirányú kapcsolatot teremt a vállalat folyószámla vezető bankjával. Egyfelől lehetővé teszi a
SAP Business One programrendszer és a bank között
az átutalások kezelését, másfelől a bank és a SAP
Business One alkalmazás között a banki kivonatok
feldolgozását.
Interfész webes alkalmazáshoz

meghatározását nagymértékben befolyásolja az

Ezt a megoldást akkor célszerű bevezetni, ha

előállításra tervezett termék mennyisége. További

nagyszámú felhasználó kíván adatokat rögzíteni

befolyásoló tényezők még 1. Milyen gépek,

vagy riportokat megjeleníteni. Abban az esetben, ha

műveletek (pl.: nyomda, stancoló, lamináló,

például a vevői rendelések rögzítését helyben vagy

hologramozó, megszemélyesítő stb.) vesznek

távolról tervezik megoldani, illetve az üzletkötők

részt a termékek előállításában. 2. A felhasznált

részére egyéb adatok lekérdezését is lehetővé

alapanyagok. 3. A technológia pl. hány

kívánják tenni, akkor ezeknek a funkcióknak

menetben történik a nyomás vagy a stancolás. Az

a végrehajtását egy webes felületen javasoljuk

előkalkulációnkat integráltuk az SAP Business One

megoldani, mely egy interfészen keresztül

programrendszerbe, mely többek között szorosan

kapcsolódik az SAP Business One programhoz.

együttműködik az ajánlatkezeléssel, a cikktörzzsel

Fejlesztésünk eredményeként egy költségkímélő

és a termékek előállításával. Megoldás biztosítja a

megoldás érhető el.

rugalmas technológiaváltást, a gyártás menetének

Webshop interfész

pl. újabb műveletekkel történő kiegészítését.

Ezzel fejlesztéssel biztosítható az SAP Business One

Támogatjuk a munkaszám (táskaszám) alapú

és a webshop közötti adatforgalom. Az SAP Business

gyártást. Az előkalkuláció eredményét tartalmazó

One a törzsadatokkal, az árakkal és az akciókkal

információs lapon a következő adatokat kerülnek

kapcsolatos adatokat ad át a webshopnak. Az SAP

feltüntetésre: anyagigények és azok költségei,

Business One pedig fogadja a vevői rendelésekre,

műveletek és azok költségei, az összes költség

a vevői adatokra és az ügyletekre vonatkozó

és a termék egységára. Az előkalkulált egységár

információkat.

az ártárgyaláshoz, mint alapinformáció áll az
üzletkötők rendelkezésre.
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