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SAP® BUSINESS ONE
PROFITABILITA A RŮST PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

SAP® Business One je cenově dostupné a jednoduše
implementovatelné řešení,
navržené s cílem splnit
specifické požadavky
malých a středních firem.
Aby mohli manažeři
kvalifikovaně přistupovat
k rozhodovacím procesům,
poskytuje toto řešení přístup
k aktuálním informacím
o finančních a prodejních
procesech. Jde o řešení
navržené na podporu

Vzhledem k současným ekonomickým podmínkám jsou na
malé a střední firmy kladeny specifické nároky. Většina těchto firem dosáhla vrcholu, ale rozvoj nových podnikatelských
příležitostí a zvyšování ziskovosti je boj jako žádný jiný. Aby
firmy uspěly v tomto prostředí, potřebují integrované řešení,
které umožní naplnění jejich potřeb. Potřebují cenově dostupné
a výkonné řešení, poskytující přesné a kontrolní mechanizmy,
na základě kterých je každé firmě umožněno jednoduše přijímat potřebná rozhodnutí v reálném čase. Namísto oddělených
finančních, skladových a prodejních aplikací požadují malé
a střední firmy integrované řešení, které zaručuje jediný komplexní zdroj údajů, kontrolní manažerské nástroje a zaručí přehlednost prodejních procesů.
Toto vše mohou získat díky řešení SAP® Business One, které je
cenově dostupné a jednoduše implementovatelné, navržené
s cílem splnit specifické požadavky malých a středních firem.

strategického rozhodování,
pro zvyšování ziskovosti
a celkové úrovně podnikání.
SAP® Business One pomáhá
dosáhnout větší konkurenceschopnosti na trhu.

SAP® Business One poskytuje robustní a plně integrované řešení
pro řízení finančních, nákupních a prodejních procesů, které
manažerům umožňuje podle potřeby přistupovat k reálným
informacím a rozhodovacím procesům. Nezáleží na tom, zda
máte 5 nebo 500 zaměstnanců, toto řešení prostě pomáhá
zjednodušit realizaci operativních a manažerských procesů.
Firmy mohou využívat manažerské řídící nástroje na zlepšení
efektivity a zpřehlednění odbytových procesů v rámci jediného
datového zdroje s informacemi o zákaznících. Navíc nástroje
manažerského řízení umožňují udržovat profitabilní zakázky,
identifikovat nové příležitosti růstu a zaměřit potřebné zdroje
na důležité otázky podnikání.

SAP® Business One je uživatelsky jednoduché řešení pro všechny
zaměstnance v podniku - od řídících pracovníků až po výkonné zaměstnance. Moderní vlastnosti a funkce, jako například
Drag&Relate™ pro různé typy analýz a výkazů, poskytují jednoduchý přístup k aktuálním aplikačním datům. To znamená
aktivní podnikové řízení.
SAP® Business One je revoluční softwarové řešení od největšího
dodavatele softwarových řešení na světě - společnosti SAP. Jde
o řešení, které pomáhá uskutečňovat efektivnější rozhodnutí,
zpřehlednit podnikání a zvýšit konkurenceschopnost na trhu.
KOMPLETNÍ SADA NÁSTROJŮ PRO MALÉ
A STŘEDNÍ FIRMY

Pomocí SAP® Business One mají manažeři a zaměstnanci
rozsáhlý a efektivní přístup k včasným a přesným informacím,
díky čemuž mohou dělat lepší podnikatelská rozhodnutí.
SAP® Business One nabízí široké portfolio nástrojů a funkcí,
poskytuje všechny nástroje potřebné pro:
Úspěšný růst
SAP® Business One je řešení poskytující funkcionalitu CRM
(Customer Relationship Management - řízení vztahů se
zákazníky). Modul CRM obsahuje sledování plánu aktivit,
řízení obchodních příležitostí, poskytuje databázi informací
o zákazníkovi, strategický prodej, správu kontaktů a kontraktů.
Integrovaný přístup zabezpečuje komplexní pohled na každého
stávajícího zákazníka a nabízí snadnější možnosti vyhledávání
nových obchodních příležitostí. K dosažení celkového zlepšení
vztahů se zákazníky vede celopodnikový přehled v prodejních
procesech, který umožňuje potřebám zákazníků lépe porozumět.
V kombinaci s hlavními administrativními nástroji to umožňuje
firmám efektivněji ověřovat a ovlivňovat obchodní procesy, a to
v důsledku vede k získání většího podílu na trhu.

Komplexní znalost finančních procesů
Toto řešení poskytuje kompletní finanční manažerský systém,
který pomocí nástrojů, jako jsou podpora více měn, plánování
a zpracovávání bankovních operací zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Operativní podpora
Dokonalý systém řízení skladu zahrnuje mimo jiné finální
montáž, správu skladu a víceúrovňové ceníky. Toto vše je
podpořeno novým účinným workflow, které jde napříč celým
podnikem.
Manažerské řízení
Řešení poskytuje nástroje potřebné pro zjednodušení provozních a manažerských procesů, včetně online upozornění,
řízení prodejních slev, řízení výjimek a schvalovacího workflow.
Jednoduchým přesunem časti informací na obrazovku a jejich propojením s dalšími informacemi při využití vlastností
Drag&Relate má manažer možnost na základě vlastních zkušeností definovat a vykonávat neomezené množství sestav. Tyto
sestavy pomáhají soustředit se hlavně na vztahy a transakce,
které jsou kritické pro samotné podnikání.
Intuitivní uživatelské rozhraní
Je navržené i pro technicky méně zdatné pracovníky. Řešení
poskytuje každému uživateli potřebné nástroje na zpřístupnění
informací ve dvou úrovních - přehledové a detailní.
SAP® Business One podporuje vysokou úroveň angažovanosti
výkonných pracovníků, která zvyšuje kvalitu a správnost
každého obchodního rozhodování.
Řešení, které poroste s vámi
SAP® Business One je možné integrovat se všemi řešeními
mySAP™ Business Suite, čímž je umožněno společnostem rozšiřovat své procesy v závislosti na změnách a růstu podniku.

FUNKCIONALITA A VLASTNOSTI

Přehled funkčních oblastí
SAP® Business One je založen na jednoduše ovladatelném rozhraní. Používá se jako hlavní firemní ERP aplikace, která umožňuje využítí i dalších standardních rozhraní. Je komplexním
a univerzálním podnikatelským nástrojem, který využijí manažeři i ostatní zaměstnanci v celém podniku.
Řešení poskytuje všechny běžné administrativní funkce, které
umožňují upravovat a zálohovat data, definovat kurzy přepočtu
měn, parametrizovat oprávnění i přístupy a přistupovat k údajům z produktů třetích stran. Skládá se z jednotlivých modulů,
které rozšiřují schopnosti řešení SAP® Business One, zjednodušují podnikové procesy a nabízejí daleko více, než jen základní
administrativní funkce.
Jedná se o následující moduly:
n Finanční účetnictví - podporuje všechny běžně využívané
finanční operace, definici a správu účtů, účetní deníky,
účtování v cizí měně, rozpočtování atd.
n Prodej a distribuce- pomáhá definovat ceny výrobků, zpracovávat zakázky odběratelů, řídit procesy dodání výrobků,
aktualizovat skladové zásoby a řídit procesy fakturace
a pohledávek.
n Nákup - řízení a správa dodavatelských smluv a operací, jako
jsou vystavení nákupní objednávky, aktualizace interních
zásob, kalkulace hodnot importovaných položek, zpracování
plateb a řízení dobropisů a záloh.
n Obchodní partner - umožňuje kontrolu odpovídajících informací o odběratelích, prodejcích a dodavatelích, včetně jejich
vlastností, stavech na jejich účtech, sumarizaci jejich kontraktů a analýzy odbytového plánu.

n Bankovní operace - zabezpečují zpracování finančních operací, jako jsou pokladní operace, depozitní operace, operace
se šeky, zálohy, platby kreditní kartou a také zpracování
bankovních výpisů.
n Řízení skladu- řízení stavu skladu, správa položek, příprava
ceníků, specifické cenové podmínky, přesuny mezi sklady,
skladové transakce.
n Výroba - nabízí nástroje, které umožňují definování víceúrovňových kusovníků, vytváření výrobních zakázek, a které
poskytují potřebné informace o výrobku a dostupnosti
jednotlivých materiálů.
n Kontroling - umožňuje definici nákladových středisek
a pravidel pro rozdělení nákladů, generování výkazů zisků
a ztrát pro každé středisko.
n Výkaznictví - poskytuje sestavy pro každou oblast podnikání,
včetně dodavatelských a odběratelských operací, cashflow,
sumarizaci kontaktů se zákazníky, přehledy účtování, skladové
zásoby, zůstatky na účtech, výkazy o cenách a další je možné
vytvořit pomocí předdefinovaných výkazů nebo vámi navržených sestav.
n Řízení servisu - optimalizuje činnosti oddělení servisu,
poskytuje podporu pro servisní operace, správu servisních
kontraktů, plánování servisních aktivit, sledování komunikace
se zákazníky, podporu zákazníků a řízení obchodních příležitostí.
n Personalistika - umožňuje řízení lidských zdrojů, včetně
správy zaměstnaneckých údajů, kontaktních informací
a výkazů docházky.
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PŘÍNOSY SAP® BUSINESS ONE

SAP® Business One je manažerské řešení budoucnosti. Tento
výkonný software podporuje růst podniku a jeho používání
zlepšuje finanční ukazatele. Jaké jsou výhody pro malé a střední
firmy?
Jednoduché použití
Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje zaměstnancům na
všech úrovních pracovat rychle a efektivně. Pomocí jednoduché
navigace a funkce Drag&Relate umožňuje SAP® Business One
uživatelům jednoduchým způsobem pokládat dotazy a získávat
okamžité a správné odpovědi.
Rozšířená produktivita a kontrola
Zvýšení produktivity zaměstnanců, zlepšení komunikace
s dodavateli a zvýšená efektivita provozních operací umožňuje
výrazně kvalitnější kontrolu nákladů. Firmy mají prostor pro
definování různých pravidel kontroly jednotlivých operací;
pokud se tyto pravidla poruší, řešení SAP® Business One upozorní zodpovědnou osobu definovanou pro daný problém, nebo
realizuje změnu automaticky podle nastavených parametrů.
Globální dosah
Pokud mají vaše podnikatelské aktivity rozpětí po celém světě,
tak by měl být i váš systém schopen pracovat v různých jazycích
a zemích. SAP® Business One je lokalizován v každé zemi, kde je
nabízen, umožňuje firmám řídit a vykazovat všechny podnikatelské aktivity ve více měnách. V současné době je dostupný ve
37 zemích ve 20 lokalizovaných verzích.

Hmatatelné výsledky v týdnech, ne v měsících
SAP® Business One je možné naimplementovat velmi rychle
s bezproblémovým nastavením. Firmy mohou disponovat
řešením a začít využívat systém v průběhu několika dní, což
znamená, že rozhodnutí začít používat toto řešení nenaruší
vaše podnikání.
www.sap.cz/smb
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY SAP® BUSINESS ONE
Server (minimum)

Client (minimum)

Operační
systém

Microsoft Windows 2000 Server/
Advanced Server nebo Microsoft
Windows NT 4.0 Server

Microsoft Windows NT 4.0
Workstation nebo Microsoft
Windows 2000 Professional
nebo Microsoft Windows XP

CPU

lx Intel Pentium III

lx Intel Pentium III

RAM paměť

512 MB

128 MB

Volné místo
na HD

Systémová oblast: 500 MB
Datová oblast: 2 GB

500 MB

CD ROM
Drive

X24 nebo vyšší

X24 nebo vyšší

Monitor

640 x 480 s 256 barvami

800 x 600 s 24 bitovou
hloubkou barev nebo
vyšší

Software

Microsoft IE 5.5
Microsoft Windows 2000/NT 4.0 Microsoft SQL
Server 2000; port 1433* Microsoft Internet
Information Services (ISS); port80*
Microsoft Data Access Components 2.6
(MDAC)
*Není nutné registrovat žádné porty

Microsoft IE 5.5
Microsoft Windows NT/
2000/XP Microsoft Data
Access Components 2.6

Dnes již stovky společností po celém světě používají SAP®
Business One proto, aby lépe zvládaly a zároveň zrychlovaly svůj
růst. Protože je SAP® Business One postaven na otevřených standardech, můžete jej jednoduše integrovat s ostatními systémy,
které již máte. Když si vyberete SAP® Business One, vyberete si
tím SAP, dodavatele s více než 30letými zkušenostmi a 12 milióny uživatelů.
CZ-50059233 (09/2004)
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