SAP Business One
ERP, na które Cię stać

O SAP
„Firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw to dla
nas bardzo ważni klienci. To właśnie one są motorem, który
napędza całą gospodarkę i rozwój ekonomiczny lokalnych
społeczności. Rozumiemy z jakimi wyzwaniami muszą się
Państwo mierzyć. W warunkach globalnej gospodarki małe
i średnie firmy konkurują nie tylko lokalnie, nie tylko z krajowymi
dużymi przedsiębiorstwami, ale muszą także stawić czoła
globalnym graczom. Dlatego właśnie chcemy pomagać
Państwu działać lepiej i wiemy jak to zrobić. Jesteśmy
w stanie udostępnić Państwu te same najnowsze technologie
zarządcze, z jakich korzystają największe przedsiębiorstwa:
mobilność, analitykę w czasie rzeczywistym, innowacyjne
funkcje biznesowe czy wreszcie aplikacje w chmurze. Od wielu
lat stale rozwijamy nasze sztandarowe rozwiązanie dla MŚP –
SAP Business One. Jest ono dostosowane do potrzeb
i możliwości małych i średnich firm również pod względem
ceny. Wierzymy, że najnowsze technologie są dla wszystkich,
a nasze rozwiązania przyczynią się do rozwoju i sukcesu
Państwa firmy. Zaufało nam już ponad 43,5 tysiąca firm na
całym świecie, rozwijając swój biznes z SAP Business One.
SAP może być i dla Państwa dostawcą pierwszego wyboru!
Zapraszam do sprawdzenia, co możemy zrobić dla Państwa firmy.”
Kinga Piecuch, Prezes Zarządu SAP Polska Sp. z o.o.
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SAP Business One – Jedno rozwiązanie na wszystko
W sytuacjach, gdy rozwój firmy przyspiesza, gdy trzeba
przestrzegać nowych regulacji prawnych, bądź konkurencja
staje się coraz silniejsza, należy szczegółowo sprawdzić
swój system IT: czy jest on nadal w stanie spełnić rosnące
wymagania?
Aby mogli Państwo zawsze odpowiedzieć na to pytanie
twierdząco, zaprojektowaliśmy SAP Business One. To
zintegrowane rozwiązanie ERP obejmuje wszystkie obszary
działalności przedsiębiorstwa i rozwija się wraz z nimi.
Niezależnie od tego, czy zatrudniają Państwo nowych
pracowników, rozwijają działalność za granicą czy też
wkraczają na dotychczas nieodkryte obszary rynkowe.
SAP Business One obsługuje niemal wszystkie obszary
działalności przedsiębiorstwa, m.in. rachunkowość finansową
oraz księgowość, sprzedaż i obsługę klientów, zaopatrzenie,
działalność operacyjną, kontroling i planowanie finansowe,
planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie zapasami
oraz logistykę, sprawozdawczość i administrację.
Czy rozwiązanie SAP Business One byłoby odpowiednie
także dla Państwa przedsiębiorstwa? Co dokładnie potrafi to
rozwiązanie? Tu znajdą Państwo odpowiedzi na te oraz inne
pytania. Następnie będzie można się odprężyć i zrelaksować,
znając rozwiązanie, które zapewni Państwu warunki stałego
rozwoju.
Powodzenia!

Kluczowe funkcjonalności SAP Business One
SAP Business One
Klient

Mobilność

Wielojęzykowość /
Lokalizacje

Analizy / Pulpity

Finanse

Sprzedaż

Serwis

• Plan kont
• Zapisy księgowe
• Szablony księgowe
• Transakcje okresowe
• Kurs wymiany wielu walut
• Raporty finansowe
• Budżetowanie
• Księgowość kosztowa
• Dowolne okresy sprawozdawcze
• Płatności przychodzące
• Płatności wychodzące
• Zlecenia płatności
• Wyciągi bankowe
• Czeki
• Karty kredytowe
• Odroczone płatności
• Rozliczanie rozrachunków
• Środki trwałe
• SEPA

• Zarządzanie szansami
• Zarządzanie kontaktami
• Zarządzanie działaniami
• Kalendarz
• Zarządzanie kampanią
• Umowy ramowe
• Oferty
• Zlecenia sprzedaży
• Dokumenty WZ
• Zwroty
• Faktury
• Monitowanie
• Cenniki w wielu walutach
• Ceny specjalne
• Rabaty okresowe i wg ilości
• Zarządzanie bazą klientów
• Obliczanie zysku brutto
• Integracja z Microsoft Office

• Zarządzanie umowami serwisowymi
• Planowanie obsługi serwisowej
• Śledzenie kontaktów z klientami
• Kartoteka urządzenia
• Pulpity serwisowe
• Umowy serwisowe
• Mobilne interakcje
• Okresowe sprawozdania
• Integracja z kartotekami pracowników
• Baza wiedzy o rozwiązaniach
• Kalendarz serwisowy
• Zarządzanie telefonami serwisowymi

Kluczowe funkcjonalności SAP Business One
SAP Business One
Klient

Mobilność

Wielojęzykowość /
Lokalizacje

Analizy / Pulpity

Zakupy

Magazyny

Produkcja

• Zlecenia zakupu
• Oferty zakupu
• Zapytania ofertowe przez sieć
• Zamówienia zakupu
• Dokumenty PZ
• Zwroty zakupów
• Faktura zakupu
• Faktura rezerwująca zakupu
• Anulowanie faktury zakupu
• Faktura zaliczkowa zakupu
• Koszty dostawy
• Intrastat
• Import transakcji
• Workflow

• Zarządzanie materiałami
• Zapytania o materiały
• Cenniki
•P
 rzyjęcie na stan magazynu
• Wydanie z magazynu
• Transakcje magazynowe
• Zarządzanie numerami seryjnymi
• Zarządzanie partiami
• Listy pobrań
• Transakcje cykliczne
•Ś
 ledzenie stanu magazynu
•L
 okalizacja towaru w magazynie
• Wielopoziomowe jednostki miary
• I nwentaryzacja magazynu

• Materiały
• Zestawy
• Zlecenia produkcyjne
• Wydanie do produkcji
• Przyjęcie z produkcji
• Pulpity produkcyjne
• Zaawansowane definicje kont
• Zarządzanie cyklem życia produktu
• Kalkulacja kosztów dla materiału
• Prognozowanie
• Kreator MRP
• Dostawa bezpośrednia
• Zamówienia produkcji
• Raport rekomendacji

Sprzedaż – Najlepiej poinformowani
Korzyści:
• Wyróżnienie na tle konkurencji.
• Większe obroty dzięki znajomości potrzeb
i doskonałej obsłudze klienta.
Jak wyróżnić się w tych warunkach na tle konkurentów?
• Odkrywanie nowych szans biznesowych.
Decyduje szybkość działania, doskonała obsługa i wyczerpujące • Szybsze podejmowanie decyzji sprzedażowych.
informacje o klientach. W tym celu stworzono SAP Business
One. Zapewnia on Państwu wgląd w historię klientów opatrzoną
komentarzami dodanymi przez pracowników działu sprzedaży.
Pozwala to zapewnić prawidłową obsługę nawet wówczas, gdy
doradca klienta jest na urlopie.
Nowoczesny klient jest najlepiej poinformowany – wystarczy
kilka kliknięć myszką, żeby poznać wszystkich potencjalnych
dostawców i porównać oferowane ceny.

Oczywiście znajdują się tu też informacje pochodzące z innych
obszarów przedsiębiorstwa – widać, które faktury nie zostały
jeszcze rozliczone i za pomocą jednego kliknięcia można
uzyskać wgląd w historię osiągniętych obrotów.
Co więcej, mamy przegląd najważniejszych wskaźników
sprzedaży. Pozwala to na tworzenie rzetelnych prognoz.

Wizualizacja analiz sprzedaży z wykorzystaniem interaktywnych danych.

Księgowość – Łatwe planowanie
Prezes małej firmy wie wszystko: kiedy i gdzie
zainwestować, którzy klienci są interesujący oraz kto
zazwyczaj płaci z opóźnieniem. Wraz ze wzrostem firmy
pojawia się brak wystarczającej przejrzystości, przez co
płynność finansowa firmy może zostać zagrożona.
SAP Business One daje pełen przegląd sytuacji.
Wszystkie informacje są w jednym miejscu: księgowość,
sprzedaż i dystrybucja, zaopatrzenie oraz produkcja.

Właściwy moment
Planujecie Państwo nowy zakup? Wszystkie zaległe
płatności i faktury mogą zostać wyświetlone w czasie
rzeczywistym a następnie zestawione w odniesieniu
do trendów rozwoju firmy i rynku. Pozwala to na
automatyzację planowania przepływu środków
pieniężnych oraz budżetu. W efekcie można ustalić
odpowiedni moment na inwestycję.
Zawsze będziecie Państwo dysponować odpowiednimi
środkami, aby opłacić dostawców oraz pracowników.
Rozwój firmy będzie odbywał się bez zakłóceń.
Korzyści:
• Lepszy wgląd w rachunkowość finansową.
• Lepsze planowanie inwestycji.
• Efektywne monitowanie i poprawa płynności finansowej.
• Rzetelne raporty finansowe.

Księgowość

Controlling (lub Rachunek kosztów)

Transakcje bankowe
i rozrachunki

Implementacja i adaptacje
predefiniowanych szablonów planów kont

Definiowanie budżetów
oraz zarządzanie nimi

Zarządzanie płatnościami
przychodzącymi i wychodzącymi realizowanymi za
pomocą gotówki, czeków,
elektronicznych przelewów
bankowych i kart kredytowych

Zarządzania operacjami
księgowymi, np. zapisami
księgowymi, wstępnie
wprowadzonymi dokumentami, księgowaniami okresowymi oraz szablonami
dekretacji

Obsługa warunków płatności, monitowania klientów,
pobierania należności

Przetwarzanie wyciągów
bankowych oraz realizacja
automatycznego
uzgodnienia ksiąg

Zarządzanie wieloma
walutami w odniesieniu do
rozrachunków
z dostawcami i odbiorcami

Zarządzanie pośrednimi i bezpośrednimi
kosztami oraz przychodami z uwzględnieniem
wielu miejsc powstawania
kosztów

Automatyczne rozliczanie
wielu pozycji należności
odbiorców oraz faktur
dostawców.

Sporządzanie bilansu,
rachunku zysków i strat
oraz innych raportów finansowych

Opracowania reguł rozdziału w celu automatycznego
rozliczenia przychodów i
kosztów

Wydruk partii czeków oraz
generowanie czeków
i raportów płatności

Optymalizacja operacji
księgowych

Zarządzanie kosztami oraz
poprawa rentowności

Automatyzacja rozliczeń
i rozrachunków

Przyspieszenie realizacji
zamknięcia na koniec
miesiąca

Precyzyjna prognoza
przepływów środków
pieniężnych

Minimalizacja zatorów
płatniczych

Korzyści

Funkcje zarządzania finansami w SAP® Business One

Gospodarka materiałowa – Redukcja kosztów, szybsza dostawa
Łańcuchy dostaw mają dziś często zasięg globalny. Opóźnienia
gdzieś na świecie, mogą prowadzić do powstawania lokalnych
wąskich gardeł. Jednocześnie klienci żądają coraz więcej
– korzystnych cen, możliwości składania zamówień online,
indywidualnych ofert oraz szerszego zakresu usług.
Wszystkie informacje w jednym miejscu
SAP Business One łączy gospodarkę magazynową
z produkcją, sprzedażą oraz księgowością. Pracownicy mogą
zaplanować odpowiednie materiały i produkty za pomocą
platformy (MRP), następnie pobrać towary i dostarczyć je
terminowo do klienta.
Warunki dostawcy można wywołać z systemu,
a zautomatyzowane procesy dostaw uzupełniających
gwarantują ciągłe zaopatrzenie. Jeśli poziom zapasów spadnie
poniżej wartości krytycznej, system powiadomi
o tym właściwego pracownika. Przy tym zarządzanie
oddzielnymi magazynami jest łatwiejsze; można wymieniać
informacje o aktualnych zapasach
z partnerami.

Korzyści:
• Dotrzymywanie terminów dostaw; poprawa obsługi klientów.
• Oszczędzanie powierzchni magazynowej i eliminacja wąskich
gardeł w zaopatrzeniu.

„Wdrożenie systemu SAP Business One umożliwiło nam połączenie w trybie
on-line wszystkich oddziałów z magazynem centralnym. Zawsze aktualna informacja o stanach magazynowych i sprzedaży pozwoliła nam na zoptymalizowanie
wielkości zapasów magazynowych i na bieżące śledzenie wyników handlowców.”
Robert Bugała, dyrektor handlowy, HAP Armatura Sp. z o.o.

Produkcja i zaopatrzenie – Konkurenci daleko w tyle
Przed branżą produkcyjną stoi wiele wyzwań: rosnące ceny
surowców i energii, restrykcje dotyczące emisji gazów, presja
międzynarodowej konkurencji. Warunkiem przetrwania w tych
burzliwych czasach jest większa efektywność przy utrzymaniu
wysokiej jakości.
To możliwe dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu IT – jeżeli klient
zaakceptuje ofertę, wystarczą dwa kliknięcia myszką i zlecenie
jest przekazywane do produkcji. Asystent ds. planowania MRP
oblicza przy tym automatycznie zapotrzebowanie materiałowe
i analizuje czy dostępne są zasoby potrzebne do realizacji
bieżących zleceń.
Mniejszy magazyn – niższe koszty
Skoro wiadomo co i kiedy należy zakupić, można ograniczyć
powierzchnię magazynową. Spadają też koszty. Co więcej,
można określić dokładne terminy dostaw dla klientów i rzetelnie
ich dotrzymywać. Firma działa szybciej, ma korzystniejszą
cenowo ofertę i jest po prostu lepsza od konkurencji.
Korzyści:
• Bardziej efektywna produkcja; oszczędność czasu
i zasobów.
• Terminowe dostawy mimo utrzymywania mniejszych zapasów
magazynowych.

MRP umożliwia skuteczne planowanie potrzeb materiałowych

„Klucz do sukcesu choć stary jak świat, pozostaje bez zmian. Produkt musi
być najwyższej jakości i dostarczony na czas. Ale zamek, który kryje w sobie
ten sprawdzony mechanizm, wymaga także zintegrowanego systemu kontroli.
SAP Business One świetnie się do tego nadaje.”
Krzysztof Krzanowski, dyrektor finansowy, Francisco Ros Casares Polska sp. z o.o.

Aplikacje mobilne
Czy rozwiązania na urządzenia mobilne są interesujące tylko
dla przedsiębiorstw, które zarządzają rozbudowaną siecią
pracowników? Wręcz przeciwnie – sprawdzają się wszędzie
tam, gdzie trzeba zaoferować najlepszą obsługę oraz nawiązać
długotrwałe relacje. Pracownicy terenowi - sprzedawcy,
doradcy, serwisanci - mają stały dostęp do wszystkich danych
o klientach i produktach. Menedżerowie wykorzystują specjalne
aplikacje, aby uzyskać dostęp do najważniejszych firmowych
danych lub po prostu zaakceptować urlopy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa wkraczają w erę aplikacji
mobilnych, a analitycy mówią o konieczności unowocześnienia
tradycyjnych sposobów pracy.
Rzeczywiście wydaje się, iż przyszłość należy do zdalnych
rozwiązań IT. Infrastruktura jest dostępna, dane są bezpieczne,
a aplikacje mobilne obsługują wiele procesów biznesowych.

„System SAP Business One pozwala nam zbierać w czasie rzeczywistym dane
ze wszystkich filii, a dzięki zaawansowanym raportom napisanym specjalnie dla
nas możemy sprawnie i w sposób częściowo zautomatyzowany śledzić zmiany
popytu i podaży na rynku oraz zarządzać cenami. W rezultacie bez zwłoki
podążamy za trendami rynkowymi a nasze produkty są zawsze konkurencyjne
cenowo.”
Jacek Ptaszek, współwłaściciel firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze

Korzyści:
• Wszystkie dane dotyczące klientów oraz przedsiębiorstwa
zawsze dostępne.
• Szybsze zatwierdzanie decyzji podejmowanych przez
pracowników.
• Szczegółowe informacje o istotnych zdarzeniach handlowych
i możliwość natychmiastowego podejmowania działania.
• Efektywne wykorzystanie czasu pomiędzy spotkaniami czy
w podróży.

Technologia In-Memory Computing – Błyskawiczna analiza danych
Czy z oprogramowania do przetwarzania dużych zbiorów
danych korzystają wyłącznie grupy kapitałowe? Coraz częściej
informacjami zalewane są także małe i średnie firmy. Większość
danych można ustrukturyzować i skutecznie przeanalizować
przy pomocy SAP Business One.
Warto zapoznać się z nowymi możliwościami
Istnieją jednak obszary i branże, w których nie jest to możliwe
– dlatego powstało rozwiązanie SAP HANA. Technologia InMemory pozwala błyskawicznie przeszukiwać i zestawiać
dowolne dane: zapasy magazynowe, informacje o sprzedaży
i klientach, dane dotyczące maszyn produkcyjnych, wskaźniki
gospodarcze.
W kilka sekund uzyskują Państwo istotne informacje dotyczące
przedsiębiorstwa. Pozwala to natychmiast reagować na
zmieniające się warunki rynkowe, odkrywać nowe możliwości
i pozostawać zawsze o krok przed konkurencją.

„Zależało nam na tym, by dynamiczny rozwój firmy nie pociągnął za sobą
większych wydatków na administrację. I to się nam udało. Przy wsparciu
rozwiązań SAP Business One na SAP HANA nasze przychody wzrosły
czterokrotnie a koszty działań operacyjnych pozostały na niezmienionym
poziomie.”
Adam Krynicki, Prezes Zarządu KRYNICKI Recykling S.A.

Korzyści:
• Trafne decyzje na podstawie danych dostępnych w czasie
rzeczywistym.
• Analizy i raporty – tak szybko, jak nigdy dotąd.
• Wyszukiwanie nieustrukturyzowanych danych i informacji.
• Szybsze i bardziej efektywne procesy.

Integralność z analityką biznesową
SAP Crystal Reports
Dla wielu małych i średnich firm szybkie generowanie dokładnych
raportów opierających się na dokumentach źródłowych
przedsiębiorstwa stanowi wyzwanie. Raporty SAP Crystal w SAP
Business One zapewniają ogólny i dokładny przegląd kondycji firmy.
Integracja SAP Crystal Reports z SAP Business One pozwala na
raportowanie wszelkich informacji w ramach SAP Business One,
w tym księgi głównej, należności i zobowiązań, sprzedaży, zakupów
i stanów magazynowych.

Analiza obrotów magazynowych w SAP Crystal Reports

SAP Lumira
Wyobraźmy sobie, że można bezpośrednio pobrać dane z firmy oraz
źródeł osobowych; że można pogrupować je w powtarzalny, łatwy do
zrozumienia sposób, bez potrzeby pomocy ze strony informatyków;
że można w prosty sposób zarządzać danymi, organizować je
i konsolidować ułatwiając tym samym te przyziemne – ale ważne –
zadania.
To wszystko jest dostępne z SAP® Lumira™.
Korzystając z tego innowacyjnego oprogramowania, można:
• wzbogacić dane o informacje geograficzne
• automatycznie tworzyć pomiary na podstawie istniejących
danych
• formatować i czyścić istniejące dane (powielanie, grupowanie)
• łączyć zbiory danych w oparciu o wspólne atrybuty
• dodawać zaawansowane formuły bez potrzeby kodowania
Rozlokowanie sprzedaży towarów z SAP Lumira

Integracja w ramach grupy kapitałowej
Jeśli spółka matka i spółki córki używają tych samych
narzędzi informatycznych, konsolidacja danych jest prosta.
Jednak często rozwiązanie wykorzystywane przez grupę
kapitałową jest zbyt złożone dla małych spółek. SAP Business
One to idealne rozwiązanie dla małych i średniej wielkości
przedsiębiorstw, które wykorzystuje te same standardy
w zakresie interfejsów co duże rozwiązania ERP i tworzy
w ten sposób jednolite środowisko systemowe w całej grupie.

Korzyści:
• Centrala, oddziały oraz spółki córki są zawsze ze sobą
połączone.
• Szybsze tworzenie raportów i bilansów.
• Dane dostępne dla wszystkich – także na urządzeniach
zdalnych.

Jeden przycisk wystarczy do realizowania sprawozdawczości
w obrębie grupy. Bilanse powstają szybciej, a dane, informacje
i inne treści są przetwarzane natychmiast. W celu sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego centrala
wywołuje aktualne wskaźniki wszystkich oddziałów. Dane
działów sprzedaży, zakładów oraz filii są zbierane i dalej
dostępne w dowolnym miejscu – w czasie rzeczywistym,
także na urządzeniach mobilnych.
Spółka matka i spółka córka mają stałe połączenie. Taka
dwutorowa strategia ERP pozwala na stworzenie płynnego
połączenia z oddziałami i filiami. To praktyczna metoda
zachowania równowagi między kontrolą i swobodą działania
oraz zagwarantowania efektywnej współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwem nadrzędnym i podrzędnymi.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

„Dzięki rozwiązaniu integracyjnemu B1if dla SAP Business One możemy automatycznie przetwarzać przychodzące zlecenia. Na ich podstawie system sam
zakłada odpowiednie zlecenia sprzedaży. Przy naszej skali działania przynosi to
bardzo dużą oszczędność czasu i kosztów.”
Irmina Szufnik, Kierownik Logistyki, Saginomiya Europe

Starter Package – Wersja na start
Czy mały pakiet do księgowości nie zaspokaja potrzeb
Państwa firmy, podczas gdy w pełni zintegrowane
rozwiązanie do zarządzania biznesem wydaje się być
poza zasięgiem? W takim razie Pakiet startowy SAP
jest idealnym dla Państwa rozwiązaniem – oferując
rozwijającym się firmom najlepsze funkcje po niskiej cenie.

Pakiet startowy SAP
Business One

SAP Business One

Maksymalna liczba
użytkowników
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Bez ograniczeń

Funkcje

Ograniczony zakres
funkcji oprogramowania
SAP Business One,
w tym: podstawowa
księgowość i finanse,
zarządzanie sprzedażą
i relacjami z klientami,
zarządzanie zakupami i
relacjami z dostawcami,
zapasy i dystrybucja, raporty i administracja

Pełny zakres funkcji, w tym:
• Procedury odbioru
• Księgowanie kosztów
• Zrządzanie budżetem
• Środki trwałe
• Pobieranie z magazynu i pakowanie towarów
• Planowanie zapotrzebowania
materiałowego
• Zestaw narzędzi programistycznych
SAP Business One
• Integracja systemów w oddziałach

Czas potrzebny na
wdrożenie

W zależności od zakresu
projektu 3-10 dni, w tym
import podstawowych
danych ze starszego
oprogramowania i podstawowa konfiguracja

2-8 tygodni

Dostępność

Dostępny we wszystkich krajach i językach,
w których oferowany
jest SAP Business One;
gotowy pakiet wdrożeniowy o stały, zakresie
dla poszczególnych
krajów

Dostępny w 40 krajach i 20 językach

Dostosowanie do
potrzeb branży

Orientacja na następujące branże: dystrybucja hurtowa, handel
detaliczny towarami
o dużej wartości oraz
„lekkie” usługi profesjonalne

Orientacja na następujące branże:
samochodowa, chemiczna, produktów dla klientów indywidualnych,
inżynieryjna, zaawansowanych
technologii, maszyn przemysłowych
i ich komponentów, medialna, metalowa i drzewno-papiernicza, usług
profesjonalnych, handlu detalicznego
i dystrybucji hurtowej

Pakiet został dostosowany do potrzeb małych firm,
a na jego uruchomienie potrzeba, w zależności od zakresu
projektu, od 3 do 10 dni.
SAP wraz z Partnerami oferują specjalny pakiet,
w stałej cenie obejmujący 5 licencji użytkownika
i usługę wdrożenia za 25.000 zł.
Jeżeli potrzeby firmy ulegną zmianie, można go
zaktualizować do pełnej wersji SAP Business One.
Aby uruchomić program z rozszerzonymi funkcjami,
wystarczy zaimportować nowe licencje. Nie trzeba
kupować nowego oprogramowania, przerywać operacji
ani przenosić danych.

Porównanie oprogramowania

SAP Business One Cloud – Rozwiązanie w chmurze
Są Państwo przekonani o skuteczności rozwiązania SAP
Business One, ale obawiają się inwestycji w drogi sprzęt
komputerowy? Ponadto nie dysponują Państwo żadnymi
wolnymi zasobami do serwisowania oraz utrzymania systemu?
SAP Business One w chmurze oferuje taki sam zakres
funkcjonalności jak w przypadku tradycyjnego wariantu.
Wszystkie obszary przedsiębiorstwa są ze sobą zintegrowane,
a Państwo mają pełny przegląd wszystkich procesów
i danych. Różnica polega na tym, że pracuje ono nie na Państwa
serwerze, ale w bezpiecznym centrum komputerowym
partnera wdrożeniowego.
Nie trzeba drogiego sprzętu komputerowego ani specjalisty
ds. IT w zespole. O wszystko dba partner wdrożeniowy zarządza systemem, utrzymuje go w pełnej sprawności, dba
o bezpieczeństwo, a także aktualizuje. Jeśli zmienia się liczba
pracowników, wówczas dostosowują Państwo po prostu liczbę
licencji. Oczywiście partner SAP udostępnia w chmurze także
rozwiązania typu Add On odpowiednie dla Państwa branży oraz
przedsiębiorstwa.

Korzyści:
• Mniejsze wydatki na sprzęt IT i jego utrzymanie.
• Elastyczne skalowanie rozwiązania.
• Bezpieczeństwo systemu i danych.

Partnerzy SAP – Zawsze w zasięgu wzroku
Klienci żądają od firm informatycznych przede wszystkim
jednego – innowacji. To zadanie dla SAP oraz partnerów
biznesowych. Niezależnie od tego, czy klient ma zamiar
zbudować najszybszy samochód elektryczny na świecie czy
wygrać regaty żeglarskie – partnerzy SAP znajdą właściwe
rozwiązanie.
Zawsze dla Państwa dostępni
SAP troszczy się przede wszystkim o bazę techniczną,
a partnerzy dostosowują SAP Business One do potrzeb
klientów i oferują pomoc na miejscu, jako zaufani doradcy.
Prawie dla każdej branży istnieje wyspecjalizowany partner,
który w najdrobniejszych szczegółach zna codzienne
wyzwania firm dowolnych wielkości i może zaprojektować
własne zestawy rozwiązań dla zgłaszanych rozszerzeń
funkcjonalnych.
Dzięki technologii powstają konkretne aplikacje, które służą
przedsiębiorstwom do tworzenia historii sukcesu.
Kolejne historie sukcesu oraz dane kontaktowe naszych
Partnerów znajdą Państwo na stronie
www.sap.pl/business_one

Korzyści:
• Kompetentna osoba do kontaktów – zawsze w pobliżu.
• Ekspert IT, który zna dokładnie Państwa branżę – na każde
wezwanie.
• Dodatkowe rozwiązania lub zmiana w wersji standardowej
– na wyciągnięcie ręki.

Perspektywy
Ponad 43 500 przedsiębiorstw wykorzystuje już rozwiązanie SAP Business One. Wszystkie procesy
tych firm, od zaopatrzenia aż po sprzedaż, obsługiwane są w jednym systemie. Wiele z nich stało się
liderami rynkowymi w swojej branży. To może być przyszłość i Państwa firmy!
Skontaktuj się z przedstawicielem SAP: 00 800 491 1525 i umów się na bezpłatną prezentację.
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