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Stojíte v čele střední
či malé firmy?
Pak si tuto příručku
určitě přečtěte.
PRŮVODCE ŘEŠENÍM SAP® BUSINESS ONE
PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY.

ŘEŠENÍ SAP BUSINESS ONE BYLO UVOLNĚNO PRO ČESKOU REPUBLIKU V ŘÍJNU 2004.
K 1. 7. 2005 POUŽÍVÁ ŘEŠENÍ SAP BUSINESS ONE VÍCE NEŽ 40 ZÁKAZNÍKŮ.
SAP ČR MÁ PRO IMPLEMENTACI ŘEŠENÍ SAP BUSINESS ONE CELKEM 20 PARTNERŮ.

„Hlavní přínos SAP Business One pro naši ﬁrmu? Pružnější plánování nákupu, naprostý přehled o dostupném množství jednotlivých léků na skladě, on-line informace o prodejích hlavním distributorům. A samozřejmě
automatizace reportingu do mateřské ﬁrmy. Přitom nasazení systému trvalo i s instalací hardwaru jen pět dní.“
Bc. Hana Konečná, Aliud Pharma CZ (distributor léčiv)
„Jak naší ﬁrmě pomáhá SAP Business One? Díky tomuto informačnímu systému máme nyní ještě lepší kontrolu nad každým balením našeho výrobku na trhu. Příkladně pro Sunar znamená SAP Business One důslednou
kontrolu celého procesu od plánování výroby až po setkání výrobku s kupujícím na prodejním místě. Informační
systém se tak vedle důsledné administrace obchodních aktivit podílí i na zlepšování našich služeb zákazníkovi
a také na nepřetržité ochraně spotřebitelů.“
Pavel Herman, HERO CZECH, s. r. o. (výrobce dětské výživy)
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POTÍŽ DNEŠNÍ DOBY NESPOČÍVÁ V TOM, ŽE BY
INFORMACÍ BYLO MÁLO, ALE NAOPAK – JE JICH
PŘÍLIŠ MNOHO.

ŘEŠENÍ SAP® BUSINESS ONE UMOŽNÍ MALÉMU
PODNIKU ZVLÁDNOUT VŠECHNY JEHO PROVOZNÍ
A STRATEGICKÉ INFORMACE.

Představuje se váš dodavatel: SAP

ŽIJEME V DOBĚ NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ.
A NEOMEZENÝCH RIZIK.
Podniky, a zdaleka nejen velké, mají díky globalizaci a otevřeným trhům více příležitostí nacházet zákazníky a obchodní kontakty doslova po celém světě. Právě
tak jsou však vystaveny celosvětové konkurenci a vlivům globální ekonomiky.
Pohyby měnových kursů, předpisy Evropské unie, rozsah čínského exportu – to
všechno se týká každé malé české ﬁrmy. Kdo chce obstát, musí mít nezbytné
vybavení, a tím jsou dnes především informace.
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Rozhodnutí se často
přijímají „od oka“, neuváženě, bez potřebných
podkladů, které jednoduše nelze v požadovaném čase a za požadovaných nákladů opatřit.
Paradoxně, protože se
nacházejí na dosah ruky.

PŘEDSTAVUJE SE VÁŠ DODAVATEL: SAP
Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi, napsal
před padesáti lety zakladatel kybernetiky Norbert Wiener.
Týká se to jak jednotlivců, tak podniků.
Kdyby jen kterákoli firma věděla, co všechno ví!
Potíž dnešní doby nespočívá v tom, že by informací
bylo málo, ale naopak – je jich příliš mnoho. Všichni
to každý den pozorujeme kolem sebe. Dostáváme informace od zákazníků, od kolegů, z novin, televize, z webu,
z elektronické pošty, ve formě vnitropodnikových hlášení
a oběžníků... Nikdo nemůže mít čas to všechno doopravdy
vnímat, natožpak rozumně a užitečně zpracovat. Pracujeme ve stavu permanentního informačního zahlcení.
Přitom je však potřeba pracovat s informacemi a na
jejich základě postupovat vpřed. Dost často to znamená, že
rozhodnutí se přijímají „od oka“, neuváženě, bez potřebných
podkladů, které jednoduše nelze v požadovaném čase a za
požadovaných nákladů opatřit. Paradoxně, protože se nacházejí na dosah ruky. Jenže je s nimi stejný problém jako

s jehlou v kupce sena. Jsou utopeny v hromadě balastu.
Jak je najít?
Každý podnik působící v oblasti výroby, služeb
či čehokoli jiného – velký či malý, to je jedno – je do
značné míry deﬁnován svými daty a jejich toky. Představme si velmi zjednodušený příklad. Zákazník si objedná
zboží, například obráběcí stroj. Údaje z objednávky se předají
do výroby a poslouží jako výchozí informace, podle níž se
žádaný výrobek bude montovat a expedovat. Týmiž daty se
aktualizují skladové údaje: je třeba ověřit dostupnost všech
potřebných součástek, připravit je a dodat do výroby, objednat nové zásoby, pokud je to třeba.
Zřejmá je také vazba na účetní operace: až se bude výrobek expedovat, vystaví se faktura. Dále bude třeba sledovat
její splatnost a zaúčtování přijaté platby. Pokud jde o rozsáhlou dodávku, přijdou na řadu i techniky ﬁnancování – zálohy,
splátky, úvěr. Zároveň je třeba evidovat, kdo na zakázce co
odpracoval a předat tyto údaje do mzdové účtárny k výpočtu

Představuje se váš dodavatel: SAP
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Nadnárodní společnost
SAP je největším dodavatelem podnikových
aplikačních řešení na
světě. Vytváří a prodává software pro řízení
podniků.

mezd, odměn, přesčasů, nároků na dovolenou. Účtárna ve
spolupráci s personálním oddělením vede pochopitelně řadu
dalších evidencí.
Uvedený příklad není zdaleka kompletní. Naznačuje
však, co se od podnikových systémů očekává, jakou problematiku tyto systémy řeší. Nadnárodní společnost SAP je
největším dodavatelem podnikových aplikačních řešení
na světě. Vytváří a prodává software pro řízení podniků, pro
práci se skutečnými informacemi. Pro oddělování jehel od
kupky sena.
Společnost SAP vznikla v roce 1972. Od začátku byla
zaměřena na vývoj podnikových aplikací. Zaměstnává ve
všech svých světových pobočkách více než 32 000 pracovníků. Systémy SAP používá více než 26 000 podnikových
zákazníků ve 120 zemích světa. Celkový obrat společnosti SAP dosahuje 7,5 miliardy EUR a zisk před zdaněním
1,3 miliardy EUR (údaje za rok 2004). Podíl na relevantním
trhu se blíží 50 %.
V České republice působí SAP od roku 1992, lokální
pobočka byla založena o rok později. Díky znalosti místního trhu se české pobočce SAP podařilo navázat mimořádně
úspěšnou komunikaci se zdejšími podniky a organizacemi.
Výsledkem je téměř 500 českých zákazníků, z nichž velká
většina patří ke špičce domácího hospodářství. Společnost

SAP má v Brně vývojové a lokalizační středisko pro celou
střední a východní Evropu a v minulém roce otevřela v Praze novou pobočku SAP Business Services Centre Europe,
která poskytuje podporu v oblasti ﬁnancí a lidských zdrojů společnostem SAP v Evropě a Africe.
Nejen velké podniky a organizace, ale také stále
více malých a středních podniků sahá po řešeních značky SAP. Pro tento segment nabízí SAP speciální řešení
mySAP™ All-in-One a SAP Business One, uzpůsobená potřebám menších zákazníků z technického i obchodního hlediska.
K malým a středním společnostem, jež jsou v ČR zákazníky
SAP, patří například OBAL CENTRUM, BaSys, HERO CZECH,
EPEE CZ, Aliud Pharma CZ a řada dalších ﬁrem.

Tato brožura se detailně věnuje systému SAP
Business One, tedy podnikovému informačnímu systému, který dodává SAP malým a středním podnikům. Dozvíte se v ní, co všechno
SAP Business One dovede, jaké jsou jeho výhody oproti jiným řešením a především, jakým
způsobem by měl uvažovat management každé
malé a střední ﬁrmy, když pro svůj podnik hledá nejlepší informační systém.
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MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY TVOŘÍ
ZÁKLAD EKONOMIKY.

To platí v České republice stejně jako všude jinde ve světě. V ČR je asi 2 000
podniků nad 250 zaměstnanců, 30 000 podniků s počtem zaměstnanců 20–249
a 60 000 podniků s 6–19 zaměstnanci. Informatizace v menších podnicích postupuje pomaleji než ve velkých, a není to zdaleka jen otázka peněz. Větší část
dodavatelů IT nerozumí příliš dobře problematice menších podniků. SAP ano.

Malé firmy potřebují dokonalá řešení
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Menší podniky
si dnes mohou
buď zakoupit
velmi spolehlivé
informační systémy
přizpůsobené jejich
potřebám, anebo
mohou tyto systémy využívat formou
outsourcingu.

MALÉ FIRMY POTŘEBUJÍ DOKONALÁ ŘEŠENÍ
Malé ﬁrmy nejsou tak bohaté, aby mohly kupovat levné věci.
Jistě, tímhle sloganem už leckdo pomáhal prodávat leccos předraženého a zbytečného. Realita je nicméně jasná. Menší ﬁrmy
mají méně volných ﬁnančních prostředků – nejen absolutně,
ale i relativně, v přepočtu na velikost obratu nebo na počet pracovníků. Zároveň mají ztížený přístup k jinému kapitálu než
vlastnímu, především k bankovním úvěrům. Malé a střední
ﬁrmy jsou nuceny fungovat dráž než velké.
Kvalitní podnikový informační systém šetří čas
i peníze. Právě malé a střední ﬁrmy z toho mohou nejvíc vytěžit to, co tak nutně potřebují: konkurenceschopnost. Vždyť
konkurence v jejich segmentu trhu je často daleko ostřejší než
mezi velkými podniky. Pro menší podnik je velmi podstatná schopnost rychle reagovat. Zároveň však nesmí příliš
riskovat, protože disponuje omezenějšími ﬁnančními zdroji
a snadno se dostane ze zisku do ztráty, zachází-li s nimi neopatrně. Společnost SAP dobře zná problémy malých a středních
podniků.
Podnikové informační systémy nejvyšší výkonnostní třídy byly dlouho výlučnou doménou velkých podniků.
Tvořily jejich důležitou konkurenční výhodu. Menší podniky
si podobná řešení nemohly dovolit nejen kvůli výši investice, ale také proto, že nedisponovaly IT personálem nutným
pro obsluhu náročných systémů. Technický vývoj a rostoucí
konkurence na trhu však postupně mění rovnováhu sil, což
znamená, že karty příležitostí po malé a střední podniky
se rozdávají znovu a mnohem výhodněji. V současné
době došly počítačové technologie tak daleko, že menší
podniky mohou buď zakoupit velmi spolehlivé informační
systémy přizpůsobené jejich potřebám, anebo mohou tyto
systémy využívat formou outsourcingu.

Bývaly časy, kdy dodavatelé výpočetní techniky prostě prodávali počítače, programové vybavení a spotřební materiál. Bylo pak na zákazníkovi, co si s tím vším počne. Před
třiceti, možná ještě před dvaceti lety to byl rozumný způsob,
jak k věci přistupovat. Zdaleka nejdražší položkou byl tehdy
samotný počítač. Všechny ostatní náklady vypadaly vedle
pořizovacích a provozních cen výpočetní techniky téměř
zanedbatelné. Všechny – včetně ztráty času a vynaložené
lidské práce.
Jenže právě to se během uplynulých dvou desetiletí
změnilo. Technologický pokrok vedl k tomu, že počítače
a jejich přídavná zařízení jsou – v ceně přepočtené na jednotku jejich výkonu – k mání téměř zadarmo ve srovnání
se staršími předchůdci těchto strojů. Náklady na samotnou techniku tedy prudce poklesly. Neméně prudce však
stoupla cena kvalifikované práce.
Kromě toho vstoupila v posledních letech do úvah
další nákladová položka, zpravidla vůbec nejdůležitější. Je to
cena zpoždění. Být s výrobkem či službou na trhu včas či
pozdě, to dnes ve většině oborů už nepředstavuje rozdíl mezi
tím, zda vyděláte více nebo méně, ale rozdíl mezi tím, zda
přežijete nebo nepřežijete.

Informační technologie nejsou nákladová položka, ale strategická investice. Žádný dnešní
podnik se bez ní neobejde. Správný přístup
nespočívá v tom, jak ji minimalizovat, ale jak
si zajistit její přesně kontrolovanou a rychlou
návratnost. Řešení jako SAP Business One
umožňují tuto návratnost měřit a dosáhnout
jí velmi rychle.
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ŽÁDNÉ ZTRÁTY ČASU,
ŽÁDNÁ ZBYTEČNÁ PRÁCE.

Správné softwarové řešení pro malé a střední ﬁrmy musí být cenově dostupné,
a to jak co do pořizovacích, tak co do provozních nákladů. Jeho implementace
musí být jednoduchá a rychlá. Musí pokrývat všechny úkoly, před nimiž malé
a střední ﬁrmy stojí, aby nebylo zapotřebí dokupovat další software. A nesmí
klást téměř žádné nároky na kvaliﬁkaci obsluhy.

SAP BUSINESS ONE: CO DOVEDE
SAP Business One byl vyvinut speciálně pro malé a střední
podniky, což není samozřejmost, ale důležitá vlastnost. Není
to zmenšená a zjednodušená verze systémů, která SAP dodává velkým podnikům! To znamená několik důležitých věcí:
je integrovaný, dodává a provozuje se jako jeden celek;
není v něm nic zbytečného navíc;
spolupracuje bezchybně s těmi aplikacemi, jež se v malých ﬁrmách běžně používají, především s Microsoft Ofﬁce;
jeho nasazení probíhá rychle, použití je snadné.
SAP dodává řešení SAP Business One prostřednictvím svých obchodních partnerů. Jejich síť je zárukou

rychlé implementace. Partneři společnosti SAP mají k dispozici zkušenosti daleko větší než své vlastní: využívají znalostí
z již instalované báze 15 000 malých a středních zákazníků po
celém světě, působících ve více než 20 odvětvích.
Systém SAP Business One pokrývá následující funkční
oblasti:
Finanční účetnictví: deﬁnice a správa účtů a transakcí
na nich, účetní deníky, operace v cizí měně, rozpočtování, ...
Prodej a distribuce: zpracování zakázek a objednávek,
fakturace a pohledávky, propojení na skladové hospodářství, ...

SAP Business One: co dovede
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Práce s řešením SAP
Business One je zcela
intuitivní.

Nákup: vystavení a schválení objednávky, aktualizace interních zásob, zpracování plateb, řízení dobropisů a záloh, ...
Obchodní partner: vedení přehledu o dodavatelích,
prodejcích a odběratelích, sumarizace kontraktů, historie
vztahů, plány, ...
Bankovní operace: pokladní a depozitní operace, operace
se šeky, zálohy, platby, zpracování bankovních výpisů, ...
Řízení skladu: stav skladu, správa jednotlivých položek,
skladové transakce, ...
Výroba: kusovníky, vytváření zakázek, vazba na skladové
hospodářství, ...
Kontroling: nákladová střediska a jejich správa, předdeﬁnovaná pravidla, výkazy zisků a ztrát pro každé
středisko, ...
Výkazy: deﬁnování a tisk sestav pro všechny oblasti podnikání včetně dodavatelských a odběratelských transakcí,

Pracovníci zákazníka se obsluze řešení
SAP Business One
snadno naučí, protože jim bude připomínat běžné kancelářské aplikace, které
již znají.

cash ﬂow, sumarizace kontraktů se zákazníky, přehledů
účtování, stavu skladových zásob, ...
Řízení servisu: podklady pro servisní operace, správa servisních kontraktů, sledování komunikace se zákazníky, ...
Personalistika: komplexní řízení lidských zdrojů včetně
správy údajů o zaměstnancích, výkazů docházky, ...

SAP Business One je cenově dostupné řešení
navržené tak, aby pokrývalo všechny běžné
potřeby malých a středních podniků. Má jednoduchou implementaci a údržbu, dá se tedy
snadno instalovat. Dodávají je obchodní partneři společnosti SAP za plné podpory výrobce.
Tím jsou zajištěny jak konkurenční ceny, tak
vysoká odborná úroveň.
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KAŽDÝ ZAČÁTEK JE TĚŽKÝ.
ALE DÁ SE ZVLÁDNOUT.

I když je podnikový informační systém sebedokonaleji připraven předem, přece
je každá jeho konkrétní instalace samostatným a jedinečným příběhem. Je tomu
tak především proto, že podniky, snad kromě nově založených, zpravidla nezačínají s informatikou na zelené louce. Mají již svá data a informace a potřebují
je sjednotit a převést do nového systému. To může někdy vypadat jako velmi
obtížný úkol, z hlediska společnosti SAP a jejích partnerů však jde o víceméně
standardní zadání.

SAP BUSINESS ONE: ZAČÍNÁME
Zavádění podnikového informačního systému ani zdaleka není
jen technickou úlohou. Jde o zásah do podnikových procesů,
změna se týká lidských zdrojů, ducha a psychologie podniku.
Společnost SAP a její partneři s touto skutečností počítají. Systémy pomáhají zákazníkům uvádět do chodu konzultanti, jejichž
kvaliﬁkace zahrnuje jak informační technologie, tak konkrétní
oblast činnosti zákazníka.
Současně se provádí i analýza stávajících agend
a datových toků. Cílem je zbavit se duplicit a zbytečných
komplikací, sjednotit datové základny a dostat všechny
agendy „pod jednu střechu“.
První oblastí, s níž se každý podnik provozující
SAP Business One seznámí blíže, je účetnictví – nejen

proto, že jde o základní agendu, která se používá denně, ale
také proto, že účetnictví je řadou automatických vazeb propojeno s dalšími funkčními oblastmi jako skladovým hospodářstvím, bankovními operacemi apod.
Základem účetnictví je přirozeně účetní osnova
a účetní deník. Osnova je předem připravena, lze ji však
uzpůsobit a upravit. Do účetního deníku lze zapisovat jak
ručně, tak automaticky – zaknihováním transakcí, které primárně probíhají „jinde“, například při nákupních, prodejních
a bankovních operacích. Lze také nastavit opakované pravidelné transakce, které se pak zanášejí automaticky. Účetní deník
lze nejrůznějšími způsoby prohlížet, kontrolovat a pořizovat
z něj tisky.

SAP Business One: začínáme
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K základním funkcím každé ﬁrmy, a tedy i řešení
SAP Business One, patří
prodej zboží a služeb.

SAP Business One počítá s použitím v mezinárodním
prostředí. Obsahuje vzory účetních osnov pro různé země
a umožňuje účtovat v různých měnách s použitím pohyblivých směnných kursů. V době, kdy české podniky stále více
pronikají na trhy Evropské unie, jde o klíčovou funkci.
Velmi bohaté možnosti má systém co do tisku výstupních sestav, určených jak pro formální použití, tak pro
analytické úvahy manažerů. Samozřejmostí tedy je předvaha,
rozvaha, výsledovka, různé typy sestav využívajících časové
srovnání. Není třeba se omezovat na předdeﬁnované sestavy,
snadno lze deﬁnovat své vlastní.
Rozsáhlé možnosti řešení SAP Business One v oblasti
prodeje dovolují připravit pro zákazníka cenovou nabídku
s pohodlným automatickým využitím celé řady podkladů,
například předešlých nabídek pro téhož zákazníka nebo
nabídek na podobné zakázky. Následuje příjem objednávky,
vyskladnění zboží, administrativa dodávky a samozřejmě

Typickou úlohou při
zavádění řešení SAP
Business One je import
počátečních stavů.
Provádí se vždy, používal-li podnik nějaký jiný
informační systém. SAP
má k dispozici speciální
nástroj, pomocí nějž se
data převedou.

fakturace. SAP Business One plně respektuje obchodní realitu
a umožňuje všechny běžně používané postupy jako zálohové
faktury, dobropisy, příjem hotovostní platby apod.
Analogicky probíhá zpracování nákupů. Všechny
administrativní úkony jsou snadné: vystavení objednávky,
příjem zboží či služeb, zpracování dodavatelských faktur,
zápis do účetního deníku.

Důležité je, že na základní administrativní funkce plynule navazují analytické činnosti, možnost
zavedení nákladových středisek, vyhodnocování
nákladů, příjmů i cash ﬂow. SAP Business One je
díky tomu velmi moderní nástroj podnikového
řízení, který v jediném celku spojuje základní
a povinné účetní operace s manažerskými nástroji
sloužícími k operativnímu řízení. Přesně to každý
malý a střední podnik potřebuje.
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ŽÁDNÝ PODNIK NENÍ OSAMĚLÝ
OSTROV.

Podniková řešení SAP používá zhruba polovina všech velkých ﬁrem, především nadnárodních společností. To stojí za zamyšlení: pro menší podniky, jež
jsou nebo chtějí být jejich subdodavateli, může představovat velkou výhodu,
používají-li plně slučitelný systém pro zpracování dat a transakcí. SAP Business One takovou hladkou spolupráci zaručuje naprosto dokonale.

SAP Business One: spojení s budoucností
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SAP nabízí v rámci
svých podnikových
řešení spolehlivý
způsob spolupráce
malých a velkých
ﬁrem, případně
velké ﬁrmy a jejích
poboček či subdodavatelů.

SAP BUSINESS ONE: SPOJENÍ S BUDOUCNOSTÍ
Podnikové řešení společnosti SAP pro velké ﬁrmy se jmenuje
mySAP™ Business Suite. Na rozdíl od SAP Business One jde
o modulární systém, který se konﬁguruje zákazníkovi přesně
na míru. Jeho možnosti jsou větší, jeho nasazení náročnější.
Pokrývá informační potřeby pracovníků na všech úrovních
řízení – od skladníka po generálního ředitele. Systém se neomezuje na řízení uvnitř ﬁrmy, ale podporuje i procesy, které
jdou přes její hranice – procesy, do kterých jsou zapojeni
dodavatelé, odběratelé i koncoví zákazníci.
Společnost SAP počítá s tím, že menší ﬁrmy používající SAP Business One budou intenzivně spolupracovat s velkými, které spoléhají na mySAP Business Suite,
a to hned několika způsoby. Nejzákladnějším je samozřejmě
subdodavatelská spolupráce. Tam lze zajistit výměnu dat
několika způsoby, od jednoduché komunikace až po integraci pomocí podnikového portálu SAP NetWeaver Portal. To
je nástroj, který jednoduše spojuje data z různých zdrojů
a umožňuje jejich sdílení. V zásadě dovoluje rozšířit podnikový informační systém tak, aby fungoval jako nástroj propojující více podniků v dodavatelsko-odběratelském řetězci.
Integrace s řešením mySAP Business Suite může být
i těsnější: SAP Business One může sloužit jako nástroj
pro komunikaci s jeho databázemi, technicky řečeno
jako jeho „front-end“. To se velmi dobře uplatní především
v případě velké ﬁrmy a relativně samostatných poboček.
Velkou výhodou je, že takové řešení může pohodlně spojovat
systémy pracující v různých jazycích, podle různých místních předpisů, v různých zemích světa.

Malé a střední ﬁrmy, které rostou, mohou časem zjistit,
že SAP Business One již nepostačuje jejich potřebám – například tehdy, začnou-li samy zřizovat relativně samostatně operující pobočky. SAP s takovým úspěšným vývojem podnikání
počítá a nabízí pohodlnou a spolehlivou migrační cestu ze
SAP Business One na mySAP Business Suite, což znamená
přenos všech dat, nastavení, uživatelů atd. do nového výkonnějšího prostředí. Taková záruka je velmi důležitá z hlediska
ochrany investic.
Sám systém SAP Business One je však nenáročný a co
do požadavků na hardware a další infrastrukturu skutečně spolehlivě dostupný pro každou ﬁrmu. Pro jeho
provozování postačí každý běžný intelský server, na němž se
požadují cca 3 GB na pevném disku (včetně místa na uložení
dat!), 512 MB operační paměti a téměř libovolná verze serverového operačního systému Microsoft Windows. Jako databázi
lze použít Microsoft SQL Server, IBM DB2 nebo Sybase Adaptive Server. Přesné údaje pro vaši konkrétní situaci vám rádi
poskytnou pracovníci SAP nebo jeho obchodních partnerů.

SAP Business One není jen informační systém
ideálně vyhovující potřebám malé a střední
ﬁrmy. Je to také vstupenka do světa podnikových řešení značky SAP. Najít v něm spolupracovníky, partnery, dodavatele a odběratele je
snazší než mimo něj. Investice do podnikových
systémů SAP je spolehlivě chráněna, ať bude
vývoj vašeho podniku jakýkoli.
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UŠETŘIT A ZÁROVEŇ VYDĚLAT.

Smyslem podniků je vydělávat peníze, ale úspora nákladů je jedním z důležitých
nástrojů, jak toho dosáhnout. SAP Business One tuto realitu obchodního světa
respektuje a pomáhá manažerům dosáhnout obou – na první pohled často špatně slučitelných – cílů. Šetřit znamená jednak jasně vidět zbytečné výdaje, jednak
snížit prostoje, ztráty času, režijní a transakční náklady. Vydělat víc znamená
hledat nové zákazníky a maximálně zhodnotit vztah s těmi stávajícími.

SAP BUSINESS ONE: OBCHODNÍ FILOZOFIE
Bariéry, jež stojí v podnicích mezi informacemi a těmi,
kdo by je potřebovali, jsou více druhů. První z nich jsou
organizační. Informace v podniku jsou, ale nemají je ti
správní lidé – a ti, kdo je mají, se o ně z různých důvodů
nepodělí. Například obchodníci shromažďují při jednáních
se zákazníky množství užitečných konkrétních poznatků, ale nesdělí je svým nadřízeným, marketingu, ani sobě
navzájem. Technický servis ví, co se na výrobcích nejčastěji
porouchá, ale nikoho nenapadne, že tyto údaje mohou být
důležitým podkladem pro vylepšení výrobku.
Snižování nákladů neznamená jen šetřit materiál
a peníze, ale především optimalizovat provoz. Největší
ztráty totiž nepůsobí neracionální využití prostředků,

ale špatná organizace práce a prostoje! Jednoduchým
výpočtem se o tom může každý vlastník či manažer přesvědčit, pro první představu stačí spočítat hodinové osobní
náklady a odpisy, a pak je vynásobit počtem prozahálených hodin. Výsledky bývají šokující i ve firmách, kde je
poměrně dobrá organizace práce. Je tomu tak proto, že
tento druh ztrát je jakoby neviditelný, málokdo si jej vůbec uvědomuje.
Snižovat náklady nestačí, je třeba také zvyšovat příjmy. Velká část potenciálního zvýšení tržeb se dnes nachází
v rozvíjení vztahů se zákazníky, čímž se zabývá oblast, které
se povšechně říká CRM – Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníky.

SAP Business One: obchodní filozofie
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Řešení SAP Business
One je celé postaveno
na ﬁlozoﬁi CRM.

O CRM je důležité vědět tolik, že to není jen počítačový systém, ale obchodní ﬁlozoﬁe, přístup ﬁrmy ke
světu. Je velice důležité, aby se jím nezabývalo jakési „oddělení CRM“, ale celá ﬁrma. Představme si například následující situaci: účtárna vymáhá ze zákazníka drobnou platbu
po splatnosti, ale ten je právě vysoce rozladěn, protože mu
naše zařízení nefunguje tak, jak má, a u jiného našeho oddělení se dožaduje urychleného servisního zásahu – velmi
nevhodný okamžik chtít po něm peníze! Jednoduché
podnikové informační systémy neumožní takovou situaci
rozpoznat a reagovat na ni. Systém SAP Business One, který
je celý postaven na ﬁlozoﬁi CRM, je pro podobné případy
vybaven a dovede na ně včas upozornit; samozřejmě však
jen tehdy, používá-li se správným způsobem, používají-li
jej všichni, kdo ve ﬁrmě s příslušnými daty pracují.

Systémy CRM jednak
pomáhají hledat a oslovovat nové zákazníky,
jednak umožňují získat
vyšší příjmy z prodeje
stávajícím zákazníkům.

Prakticky žádný podnik nemá problém spočívající v nedostatku informací – i kdyby jeho
manažeři přísahali, že tomu tak je. Potřebné
informace v podniku vždycky jsou. Jenže
leží někde ladem, neví se o nich, nedostanou se včas k těm správným lidem, nikdo je
nevyhodnotí a nepoužije. Dobře navržený
a realizovaný podnikový informační systém
nedělá o mnoho víc, než že uvolní cesty, kterými mohou informace volně proudit. Firma
si uvědomí, co všechno vlastně ví. A začne to,
poprvé za celou dobu své existence, skutečně
používat.
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STRUČNĚ
O SPOLEČNOSTI

SAP ČR
Podíl na trhu:

přes 50 % českého trhu podnikových aplikačních řešení
(IDC, srpen 2005), největší dodavatel tohoto typu aplikací
na českém trhu.

Forma:

společnost s ručením omezeným,
100% dceřiná společnost SAP AG

Rok založení:

1993

Sídlo:

Praha

Počet zákazníků:

téměř 500 k 30. 6. 2005.
80 % z TOP 10 a 62 % z TOP 100 českých ﬁrem
používá řešení společnosti SAP

Počet zaměstnanců:

183 k 1. 1. 2005

Počet instalací řešení společnosti SAP v ČR:

750 (z toho 140 partnerských) k 30. 6. 2005

Kontaktní údaje:

SAP ČR, spol. s r. o.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
Telefon: +420 257 114 111
Fax: +420 257 114 110
E-mail: info.czech@sap.com
www.sap.com/cz
Více informací o nabídce společnosti SAP pro malé
a střední podniky: www.sap.com/cz/smb

ZAUJALA VÁS TATO PŘÍRUČKA? ZDÁ SE VÁM, ŽE
SAP MŮŽE HRÁT ROLI V ŘEŠENÍ VAŠICH PROBLÉMŮ?
ZAVOLEJTE NÁM NA +420 841 198 198 A SJEDNEJTE
SI SCHŮZKU S NAŠÍM ODBORNÍKEM!

SAP ČR, spol. s r. o.
Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
Telefon: +420 257 114 111
Fax: +420 257 114 110
E-mail: info.czech@sap.com
www.sap.com/cz

