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NAGYOBB NYERESÉG, MAGASABB SZINTÛ
IRÁNYÍTÁS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZÁMÁRA

Az SAP® Business One integrált, elérhetõ ügyviteli szoftver-
csomag, mely a kis- és középvállalatok  számára nyújt azonnali 
és hosszútávú megoldást. Valós és egységes áttekintést ad 
az ügyfélkapcsolat-menedzsmentben, logisztikában, szerviz-
tevékenységben és pénzügyben zajló eseményekrõl. A könnyen
használható, hatékony SAP Business One az üzleti felhasználók
kezébe adja az irányítást, úgy, hogy ellátja õket a bölcs üzleti
döntések meghozatalához szükséges kulcsfontosságú, naprakész
információkkal.

ÁTFOGÓ ÜGYVITELI MEGOLDÁS

Az SAP Business One támogatja az összes kulcsfontosságú üzleti
funkciót, így Ön kézben tarthatja üzletmenetét és növelheti
nyereségét. Az alkalmazások könnyedén alakíthatók az új igé-
nyeknek megfelelõen, még a felhasználók is önállóan végrehajt-
hatnak módosításokat, a rendszer pedig szükség esetén
egyszerûen kibõvíthetõ akár új funkciókkal is.

Pontos és naprakész hozzáférés az információkhoz

Egyszerûen hozzáférhet a pontos és teljeskörû üzleti 
információkhoz, mert:
� a kköönnnnyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó  ffeellüülleett segítségével gyorsan választ 

kaphat kérdéseire, és hatékonyabban, elõrelátóbban 

dolgozhat
� az egyedülálló DDrraagg&&RReellaattee™ (Húzd & Nézd) szolgáltatás –  

mely azonnal érthetõ formátumba alakítja az információkat 

és tranzakciókat  –   segítségével akár feltételezéseken 

alapuló elemzéseket is végezhet
� zzöökkkkeennõõmmeenntteess  aazz  iinntteeggrráácciióó  aa  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  tteerrmméékkeekkkkeell

(például Word, Excel)

AAzz  eerrõõss  vveerrsseennyy  ééss  aa  vváállttoozzóó  vveevvõõii

iiggéénnyyeekk  eeggyyrree  iinnkkáábbbb  mmeeggnneehheezzííttiikk

aa  hheellyyttáálllláásstt  ééss  aa  ffeejjllõõddéésstt  

aa  jjeelleennkkoorr  ppiiaaccáánn..  AA  hhaaggyyoommáánnyyooss

üüzzlleettii  ffoollyyaammaattookkkkaall  ééss  rrééggeebbbbii

rreennddsszzeerreekkkkeell  aa  vváállllaallaattvveezzeettééss

ccssaakk  nneehheezzeenn  fféérr  hhoozzzzáá  

aa  sszzüükkssééggeess    iinnffoorrmmáácciióóhhoozz  ééss  

nneemm  ttuudd  mmeeggffeelleellõõ  ggyyoorrssaassáággggaall

aallkkaallmmaazzkkooddnnii  aazz  üüzzlleettii  vváállttoozzáá--

ssookkhhoozz,,  ííggyy  ppiiaaccii  eellõõnnyyéétt

vveesszzééllyyeezztteettii..  AA  kkiiss--  ééss  kköözzééppvváállllaallaa--

ttookk  sszzáámmáárraa  aa  ggyyoorrss  aallkkaallmmaazzkkooddááss

aazz  üüzzlleettii  eellõõnnyy  ééss  aa

vveerrsseennyykkééppeesssséégg  eeggyyiikk  kkuullccssaa,,

mmeellyyeett  aazz  SSAAPP®® BBuussiinneessss  OOnnee  bbiizz--

ttoossíítt  sszzáámmuukkrraa..

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™



Azonnali információátadás gyors vezetõi döntések

alátámasztásához

Automatikusan az Ön kezében maradnak a döntést igénylõ
kérdések az alábbiak segítségével:
� mmuunnkkaaffoollyyaammaatt  aallaappúú  ffiiggyyeellmmeezztteettéésseekk,,  melyek segítenek

bizonyos gazdasági események felügyeletéhez és ezekbe 

történõ beavatkozáshoz
� kkiivvéétteellkkeezzeellééss, mely automatikusan észleli, naplózza és 

jelenti ezen eseményeket

Rugalmas alkalmazkodás az Ön jelenlegi és jövõbeni

üzleti igényeihez

A változó üzleti igényeknek megfelelõen hatékony eszközökkel
változtathatja alkalmazását. Például:
� aa  ffeellhhaasszznnáállóókk  ssaajjáátt  bbeeáállllííttáássookkaatt  aaddhhaattnnaakk  mmeegg mezõkre, 

adattípusokra, jogosultságokra, lekérdezésekre és 

beszámolókra vonatkozóan, külön informatikai munkatárs 

beavatkozása nélkül
� a módosítások azonnal érvénybe lépnek valamennyi érintett 

területen, így aazz  aallkkaallmmaazzáásstt  aa  ssaajjáátt  üüzzlleettvviitteelléénneekk  

mmeeggffeelleellõõeenn  mmûûkkööddtteetthheettii

Elérhetõ, könnyen bevezethetõ megoldás

A rövid bevezetési idõ biztosítja, hogy Ön az SAP Business One
valamennyi elõnyét a lehetõ legrövidebb idõn belül kihasznál-
hassa, többek között az alábbi szolgáltatások révén:
� az iinnttuuiittíívv  ffeellhhaasszznnáállóóii  ffeellüülleett  ééss  aa  MMiiccrroossoofftt  WWiinnddoowwss  

kköörrnnyyeezzeett  lehetõvé teszi, hogy a használat elsajátításához 

szükséges idõ jelentõsen csökkenjen
� csak egy eeggyysszzeerrûû,,  eeggyysszzeerrvveerreess  aarrcchhiitteekkttúúrraa  szükséges 

a teljes SAP Business One megoldás használatához
� eeggyysszzeerrûûssíítteetttt  aaddmmiinniisszzttrráácciióó, mely optimalizálja a mûkö-

dést és karbantartást, illetve jelentõsen csökkenti az állandó 

költségeket
� ggyyoorrss  ééss  kkööllttssééggttaakkaarréékkooss üzembehelyezés, karbantartás, 

Az SAP Business One nélkül

A régi, szigetszerû rendszerek magukba zárva tárolták az információkat. A sok
rendszer karbantartása költséges és megakadályozza az üzletvitelhez szükséges
adatokhoz való hozzáférést.

GYÁRTÁS

ÉRTÉKESÍTÉSPÉNZÜGY

SZOLGÁLTATÁSOK

VEZETÔSÉG



ÖNÉ AZ IRÁNYÍTÁS

Az SAP, ügyviteli szoftvermegoldások vezetõ szállítója az egész
világon. Az SAP bevezett rendszereinek több mint 60 százaléka
az Önéhez hasonló méretû cégnél üzemel. Ugyanakkor a 12 
millió felhasználóval és közel 80.000 telepítéssel az SAP megol-
dások jóval többet jelentenek, mint csupán hardvert és szoftvert.
Az SAP felhasználja azokat az üzleti gyakorlatokat, melyek segít-
ségével elérheti jelenlegi és jövõbeni céljait.  

"Az SAP Business One segítségével

sokkal hatékonyabban hozhatunk üzleti

döntéseket és céljaink elérését 

meggyorsíthatjuk."

Hambalkó Imre ügyvezetõ igazgató, Ham-Bell Kft.,

Az SAP Business One megoldást minõsített üzleti partnerek
világméretû hálózata szállítja, akik az SAP globális ismereteinek
birtokában nyújtanak helyi szolgáltatásokat és támogatást. 
Ha többet szeretne megtudni, hogyan segíthet Önnek az SAP
Business One hatékonysága és egyszerû kezelhetõsége, látogas-
son el a wwwwww..ssaapp..hhuu//bbuussiinneessssoonnee  oldalra.

MIÉRT AZ SAP BUSINESS ONE A LEGMEGFELELÕBB 

AZ ÖN SZÁMÁRA?

Mert kifejezetten a kis- és középvállalatok számára kialakított,
egységes rendszerrõl van szó, melynek segítségével sikeresebben
irányíthatja üzletét és nagyobb nyereséget érhet el. 
Az SAP Business One:
� gyors hozzáférést biztosít a rendkívül pontos, az üzletmenet 

szempontjából kulcsfontosságú információkhoz
� mozgásteret biztosít az üzleti felhasználók számára
� teljeskörû átláthatóságot nyújt
� integrációs és migrációs lehetõséggel bír az SAP más 

megoldásaihoz
� stratégiai eszközzé alakítja az információt
� könnyen használható felületet kínál
� az üzleti szoftvermegoldások piacvezetõ szállítója, az SAP 

terméke

Az SAP Business One megoldással
Az SAP Business One segítségével folyamatosan kézben tarthatja vállalkozását,
és valós, egységes képet kaphat a kulcsfontosságú, naprakész üzleti informáci-
ókról a teljes szervezetben a beépített készletezési, CRM-, pénzügyi, szerviz és
gyártási szolgáltatások révén.

GYÁRTÁS

ÉRTÉKESÍTÉSPÉNZÜGY

SZOLGÁLTATÁSOK

VEZETÔSÉG

KÖZPONTI
ADATBÁZIS



Szoftver fejlesztési eszközök

Beszámolókészítési és adatnavigációs szolgáltatások

Általános technológiák (Drag&Relate™; figyelmeztetések; felhasználói felület testreszabása)

wwwwww..ssaapp..hhuu//bbuussiinneessssoonnee

SAP Business One Brief (21/10/04)
© 2004 SAP AG. Minden jog fenntartva. Az SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps,xApp, és egyéb SAP termékek és szolgáltatások, beleértve
logóikat is, az SAP AG Németországban és a világ számos más országában alkalmazott márkavédjegye ill. bejegyzett márkavédjegye. Minden
más említett termék és szolgáltatás megnevezés az illetõ vállalatok márkavédjegye. A jelen dokumentumban szereplõ adatok csupán tájékoztató
jellegûek. Az egyes országverziók termékspecifikációja eltérõ lehet. Jelen anyagok értesítés nélkül módosíthatóak. Jelen anyagokat az SAP AG
és kapcsolt vállalatai ("SAP-csoport") kizárólag információ szolgáltatása céljából adta ki, mindennemû szavatosság és felelõsségvállalás nélkül, a
dokumentumból eredõ hibákért az SAP-csoport nem felel. Az SAP-csoport termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos szavatosságokat
az ezen termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felsorolt kifejezett szavatossági nyilatkozatok tartalmazzák, amennyiben ilyenek van-
nak. Jelen anyagokban semmi nem értelmezhetõ kiegészítõ szavatosságként.

AZ SAP®® BUSINESS ONE FUNKCIÓTERJEDELME

PÉNZÜGY ÉRTÉKESÍTÉS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉS KÉSZLET-

GAZDÁLKODÁS
GYÁRTÁS

- Számlakeret
- Számlaszegmensek
- Naplókönyvelés
- Ismétlõdõ tranzakció
- Több pénznem átváltási 

árfolyama
- Pénzügyi beszámolók
- Költségkeret/költség-

helyek
- ÁFA
- Több periódus
- Letét
- Csekkek
- Hitelek
- Bizonylat
- Halasztott fizetés

- Ajánlat
- Rendelés
- Átfutás
- Számla
- Kiszállítás
- Visszáru
- Több pénznemû árlisták
- Vevõkezelés
- Bruttó hozamkalkuláció
- Kapcsolatkezelés
- Üzleti lehetõségek és 

folyamatok kezelése 

- Szolgáltatási szerzõdés 
kezelése

- Szolgáltatástervezés
- Ismeret-adatbázis
- Szolgáltatáshívás-kezelés

- Megrendelés
- Kiszállítás
- Visszáru
- Számla
- Jóváírás
- Bekerülési ár

- Cikk-kezelés
- Cikk-lekérdezés
- Árlista
- Árubeérkezés
- Anyagkiadás
- Készlettranzakciók
- Áttárolás
- Sorozatszámok
- Sarzskezelés
- Komissiózás és 

csomagolás
- Összeszerelés

- Darabjegyzék
- Gyártási rendelések
- Hiányzó mennyiségek 

beszámoló

Az SAP Business One elérhetõ, integrált ügyviteli megoldás,
mely egyesíti az üzletvitelhez szükséges valamennyi szolgálta-
tást. A fõkönyvi és banki tevékenységektõl a szolgáltatási, érté-
kesítési és készletgazdálkodási mûveletekig, az SAP Business One
rendelkezik mindazon funkciókkal, amelyek a vállalat hatéko-
nyabb irányításához és a jelenlegi üzleti versenyben való sike-
rességhez szükségesek – mégpedig egyetlen könnyen használ-
ható, személyre szabható és bõvíthetõ megoldásban.

"Az SAP Business One képes volt

egyesíteni üzletvitelünk minden egyes

részét, így az értékesítés, a szerviz és 

a beszerzés összehangoltan

dolgozhat."

Vincze Lajos cégvezetõ, Simkon Kft.

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™


