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Dobozos iparági megoldások
az SAP partnereitől
Az SAP ® Business One-ra szabva

Fejlessze tovább vállalkozását Ön is az SAP ® Business One
alkalmazáson alapuló iparági megoldásokkal. Az SAP szoftver
megoldás-partnerei által kínált iparági megoldások olyan, már
bizonyított funkcionalitást nyújtanak, amelyek képesek kezelni
az Ön iparágára jellemző egyedi üzleti folyamatokat. Emellett
olyan eszközöket és metodológiát biztosítanak, amelyekkel
gyors és megbízható bevezetés válik lehetővé, csökkentve az
idő- és költség-ráfordítást.
Az SAP Business One a kifejezetten
kisvállalatok számára kifejlesztett
üzleti menedzsment megoldások közül
az egyik legjobb és legkönnyebben
használható. Egyetlen megoldáson belül
nyújtja az üzletmenet biztosításához
szükséges összes folyamat támogatását, beleértve a pénzügyeket, az értékesítést, az ügyfélszolgálatot, a leltárkészítést és az üzemeltetést. Ideális olyan
cégek számára, amelyek már kinőtték
a csupán számviteli feladatok elvégzésére képes megoldásaikat, és integrált,
helyi (on-premise) megoldással szeretnék racionalizálni működésüket.
Az SAP Business One a következőket
teszi lehetővé:
• a működés racionalizálása az összes
üzletileg kritikus folyamat automatizálása és integrálása révén
• gyorsabb válasz az ügyfél-igényekre
és megalapozottabb döntéshozatal
• két héttől nyolc hétig terjedő bevezetési idő
• a teljes működési költség minimalizálása egy adaptábilis, testreszabható
megoldás segítségével
• jobb ügyfélkiszolgálás és javuló működési hatékonyság
Az SAP szoftver megoldáspartnerek
(SSP) által fejlesztett iparág-specifikus
funkcionalitással kombinálva az SAP
Business One által nyújtott előnyök
megsokszorozódnak. Az SAP vég-
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ponttól végpontig terjedő (end-to-end)
iparági megoldásokat kínálóprogramja
bizonyított, tesztelt, előrekonfigurált dobozos megoldásokat nyújt az Ön specifikus üzleti folyamatainak kezelésére is.
Az SAP minden, a partnerek által kínált
megoldást módszeres alkalmazás – és
felülvizsgálati folyamatnak vet alá, hogy
biztosítsa azok legmagasabb minőségi
követelményeknek való megfelelését.
Mivel a megoldások előre konfiguráltak
annak érdekében, hogy megfeleljenek a
speciális iparági igényeknek, és implementációs metodológiát, valamint legjobb iparági gyakorlatokat tartalmaznak,
költséghatékony bevezetést és karbantartást tesznek lehetővé. A legtöbb
esetben pedig már bizonyítottak is az
iparág hasonló cégeinél, így jelentősen
csökkentik a projekt kockázatot, ami a
legtöbb IT projekt velejárója.

Milyen előnyök származnak
az iparági megoldások
alkalmazásából?
Az SAP Business One-nal együttműködő összes iparági megoldást úgy
alkották meg, hogy teljesen integráltak
a szoftverrel felhasználói interfész és
programozási szempontból. Ezek közül
számos megoldás az SAP és egy vagy
több szoftver megoldás partner (SSP)
átfogó együttműködésének eredménye, akik közösen határozzák meg a
terméket, fejlesztik ki a szoftvert és a

dokumentációt, illetve alkotják meg a
piacra lépési stratégiát és a támogatási folyamatot. Ma már több mint 65
dobozos iparági megoldás épül az SAP
Business One-ra, és mindegyiket úgy
tervezték meg, hogy optimalizálja a cég
működését és gyors megtérülést biztosítson. Emellett mintegy 300, a partnerek által kifejlesztett add-on is elérhető,
amelyekkel a funkcionalitás jobban testre szabható. Ugyanilyen fontos, hogy a
megoldások biztonsággal telepíthetőek,
hiszen az SAP Business One-t használó
ügyfelek ezreinél bizonyítottak már.

Az SAP minden, a partnerek
által kínált megoldást módszeres alkalmazás – és felülvizsgálati folyamatnak vet alá, hogy
biztosítsa azok legmagasabb
minőségi követelményeknek
való megfelelését.
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Példák az SAP partnerei
által nyújtott iparági megoldásokra
Egyre magasabbra tesszük a lécet!

Az SAP Business One folyamatosan
egyre magasabb minőségi szinteket állít
fel az üzleti menedzsment szoftverek
terén. Egyre több, az SAP Business
One-ra épülő partner-megoldás érhető
el, ily módon is mélyítve és szélesítve
az igénybe vehető iparági megoldások
körét. Íme néhány olyan partner megoldás, amelyet iparági megoldás-programunk részeként kínálunk.

Variatec: Variatec BX MTO
A németországi Willichben található
Variatec AG (www.variatec.com) olyan
megoldást fejlesztett ki, amely kifejezetten az ipari gépgyártás igényeire
fókuszál a rendelésre gyártás (make
to order) folyamatokkal. A Variatec BX
MTO kiterjeszti az SAP Business One
termelési és rendelés-teljesítési funkcióit. A szoftver a szerződés-orientált
teljesítés és anyag-kezelés támogatásához szükséges funkcionalitást nyújtja,
segítségével javítható a működési
hatékonyság, teljesíthetőek az egyedi
ügyfél-igények és maximalizálható a
határidőre történő teljesítés. Ezzel az
integrált szoftverrel a teljes folyamat kezelhető az árajánlat-készítéstől a rendelés elkészítésén, a szükséges anyagok
beszerzésén és a gyártáson át egészen
a termék leszállításáig és árazásáig.

Maringo: ProjectManagement for
Engineering Companies
A németországi Kölnben található
Maringo Computers GmbH (www.
maringo.de) által kifejlesztett új termék,
a ProjectManagement for Engineering
Companies segítségével a vállalatok
racionalizálhatják működésüket és egy
gombnyomásra győződhetnek meg a
projekt profitabilitásáról. Ez az integrált
megoldás a teljes projekt-munkafolyamatot átfogja, az ajánlatok kezelésétől
és árazásától kezdve a projekt tervezésen, a webes alapú idő-rögzítésen, az
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utazási költségek adattisztítás-kezelésén át a számla elkészítéséig. Emellett
megszünteti az adatok időrabló, kétszeres bevitelét, és olyan strukturált munkafolyamatokat és egyéb funkcionalitásokat is támogat, amelyek egyszerűsítik
a döntéshozatalt, miközben növelik a
termelékenységet és a hatékonyságot.

Trimergo: Trimergo B2 for Machine
and Equipment Building
Az ügyelek által megadott specifikációk alapján végzett projekt-munka
menedzselése az egyik legkomplexebb
folyamat minden iparágban. A cégeknek folyamatosan szinkronizálniuk kell a
tervezést, az anyagokat, a kapacitásokat és a műszaki megvalósítást minden projekt esetében – és ez nem kis
feladat. A holland Trimergo International
BV (www.trimergo.com) azért fejlesztette ki a Trimergo B2 ETO-t, hogy
segítségével az SAP Business One az
ideális választás lehessen a projekt-alapon dolgozó vállalatok számára.

A Trimergo B2 segítségével a vállalatok
az SAP Business One-t az anyagok,
kapacitások és műszaki feladatok
koordinálására használhatják az általuk
végzett összes projekt esetében azért,
hogy ne lépjék túl a költségvetést és ne
fussanak ki a határidőkből. Az integrált
megoldás támogatja a karbantartást, a
javítást és a működést (maintenance,
repair, operations – MRO), a logisztikát,
a munkák beárazását, a számvitelt,
a projekt- és kapacitás-tervezést, az
időtartam regisztrálását, valamint a
kifizetések ütemezését.
A Trimergo B2 egyetlen entitásként
érhető el, egyetlen interfésszel és egy
adatbázissal. Mivel a Trimergo B2 teljes
mértékben integrált az SAP Business
One-nal, a vállalatok számára garantált
a projekt számvitel és a back-office
rendszerek közötti integráció.
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Enprise: Job Costing for IT
Services
Az új-zélandi Aucklandben működő
Enprise Solutions Limited (www.
enprise.com) az IT szolgáltató cégek
számára nyújt egyedülálló megoldást
a megbízások kalkulációjára (job
costing). Az integrált, díjnyertes alkalmazás segítségével becsléseket és
árajánlatokat készíthetnek, valamint
nyomon követhetik a munkaerő- és
anyag-felhasználást, a beszerzéseket
és az erőforrások igénybevételét
az egyes megbízások, projektek és
szerződések esetében. Emellett valós
idejű, részletes költség-információkat
nyújt a projekt menedzserek számára
a projekt teljesítményének figyelemmel kísérése és a hatékonyság növelése céljából. Mivel a riportolást és
riasztásokat is képes kezelni, ideális
megoldás olyan vállalatok számára,
amelyek szolgáltatásokat nyújtanak
vagy projekteken dolgoznak. Az
ügyfelek számára az ellenőrzés és a
láthatóság új szintje válik elérhetővé,
amely révén proaktívan növelhetik
nyereségességüket és a javíthatják a
befektetés megtérülését.

CP CIM-Pool: PPS One
A CP CIM-Pool AG (www.cim-pool.
ch) által kínált PPS One termeléstervező és ellenőrző megoldás olyan,
kategóriájában a legjobb, az SAP
Business One számára kifejlesztett
megoldás, amelyet már több, mint

100 ügyfél-installáció igazol. Az
SAP-val kötött stratégiai partnerség
eredményeként a PPS One kiterjeszti
az SAP Business One által a gyártási
folyamatoknak nyújtott támogatást
azáltal, hogy kifinomult funkcionalitást
nyújt a következő területeken:
• termelés-tervezés
• termelés-ütemezés
• részletes időbeosztás-készítés és
költség-kalkuláció
• a gyártási megbízások és projektek
költség-alapú értékelése.
A PPS One emellett olyan grafikus
ellenőrző panelt is kínál, amellyel a
felhasználók azonnal hozzáférhetnek
a taktikai és stratégiai döntések meghozatalához szükséges adatokhoz,
valamint gyors választ kaphatnak az
üzletileg kritikus kérdésekre. A PPS
One rugalmas és skálázható, és azonnal konfigurálható bármely, rendelésre
gyártó (make-to-order) vállalat egyedi
igényeire, valamint egyúttal megfizethető áron érhető el a kis-és közepes
méretű gyártó vállalatok számára,
amelyek 2 és 250 fő közötti létszámmal működnek.

Bővebb információk
Amennyiben bővebb információt
szeretne az SAP partnerek által kínált
iparági megoldásokról, kérjük hívja az
SAP képviselőjét, vagy látogasson el
a www.sap.hu/businessone
weboldalra.

Az SAP Business One a kifejezetten kisvállalatok számára kifejlesztett üzleti menedzsment megoldások közül az egyik legjobb
és legkönnyebben használható. Egyetlen megoldásban nyújtja
az üzletmenet biztosításához szükséges összes folyamat támogatását, beleértbe a pénzügyeket, az értékesítést, az ügyfélszolgálatot, a leltárkészítést és a működést.
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az Amerikai Egyesült Államokban és a világ más országaiban. Az
összes többi termék és szolgáltatás neve az adott cég védjegye.
Az ebben a dokumentumban foglalt adatok csak tájékoztatásul
szolgálnak. A termékek országonként eltérhetnek.
Az anyagok tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.
Az anyagokat az SAP AG és leányvállalatai („az SAP Csoport”)
kizárólag tájékoztatás céljából készítették, így azok nem minősülnek
semmilyen garanciavállalásnak. Az SAP Csoport nem vállal felelősséget az anyagok esetleges hibáiért vagy szövegkihagyásaiért. Az
SAP Csoport termékeire és szolgáltatásaira érvényes garanciákat
– amennyiben ilyenek fennállnak – az adott termékre illetve
szolgáltatásra vonatkozó kifejezett garanciavállalási nyilatkozat
ismerteti. Jelen dokumentum tartalma nem értelmezhető további
garanciavállalásként.
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