
Az SAP® BuSineSS One éS A 
CryStAl rePOrtS® Server
Páratlan értékű információ-
hozzáférés kisvállalatok 
számára is

SAP termékismertető

Összefoglalás
az saP® Business one alkalmazást 
az saP-hoz tartozó Business objects 
crystal reports® serverrel összekap-
csolva vonzó jelentés-készítési funk-
cionalitás és információ-hozzáférés 
áll a kisvállalatok rendelkezésére is. E 
csomagok segítségével a kisvállalatok 
naprakész információkhoz juthatnak, 
amelyek segítik a jobb döntéshozatalt.

Ügyfél-igények
a kisvállalatok egyedi igényekkel 
rendelkeznek a jelentéskészítés és az 
információ-hozzáférés területén. Ennek 
egyik oka, hogy csupán rendkívül kor-
látozott informatikai erőforrások állnak 
rendelkezésükre. annak érdekében, 
hogy ne lépjék túl az it költségvetési 
korlátaikat, a kisvállalatoknak meg kell 
könnyíteniük, hogy alkalmazottaik új ri-
portokat hozzanak létre, vagy módosít-
sák a már meglévőket. fontos továbbá 
az is, hogy hozzáférhetőek legyenek a 
táblázatokban és e-mail rendszerekben 
tárolt információk. a világon számos 
cég továbbra is microsoft Excel táblá-
zatokat használ az üzleti tevékenység 
elemzésére és microsoft Word-öt az 
üzleti dokumentumok elkészítésére. ter-
mészetes az igény, hogy a legfrissebb 
információkat küldhessék el az üzleti 

menedzsment szoftverükből a laptopo-
kon és asztali gépeken futó microsoft 
office alkalmazásoknak. amennyiben 
képes ezen információk nyújtására, a 
szervezet jelentősen javíthatja alkal-
mazottainak produktivitását és haté-
konyságát. Emellett számos vállalkozás 
hozott létre külön portálokat, és azt 
szeretnék, hogy a riportok ott legyenek 
megtalálhatóak, és hogy azok automati-
kusan frissüljenek. 

a szervezetek ezen túlmenően azt is 
biztosítani szeretnék, hogy érzékeny 
adataik ne kerüljenek rossz kezekbe. a 
biztonsági intézkedések részeként azt 
is meg kell határozniuk, hogy a szer-
vezeten belül milyen pozícióban lévő 
kollégák nézhessenek meg bizonyos 
riportokat, vagy a riportokban szereplő 
bizonyos információkat. 

az saP® Business one alkalmazás és 
az saP-hoz tartozó Business objects 
crystal reports® server kiválóan kezeli 
mindezeket a kihívásokat, és teljes mér-
tékben megfelel a kisvállalatok igényei-
nek. az ennek eredményeként létrejövő 
funkcionalitás nem csupán az alapszintű 
jelentés-készítést támogatja, hanem azt 
is, hogy egyedi képet alkosson az üzleti 
teljesítményről és szofisztikált formázás 
segítségével be is mutassa azokat.
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Legfontosabb képességek
átfogó jelentés-készítés
az saP Business one és a crystal 
reports server révén a vállalatok létre-
hozhatnak, kezelhetnek és megoszthat-
nak riportokat akár a weben keresztül, 
akár más alkalmazásokba, például 
portálokba beágyazva. a megoldások 
átfogó jelentés-készítési funkciókat 
nyújtanak az saP Business one által 
támogatott üzleti folyamatok számára, 
beleértve az értékesítést, a beszerzést, 
a termelést, a könyvelést és a cégve-
zetést. 

választhat, hogyan szeretné megje-
leníteni az információt – táblázatos 
formátumban, vagy ábraként, grafikon-
ként. a riportok segítségével lefúrhat a 
tranzakcionális részletekbe, miközben 
nem kerül veszélybe a biztonság sem 
felhasználói, sem csoport-, sem pedig 
riport-szinten. ily módon biztosítottak az 
érzékeny információk mind összesített, 
mind pedig részletes formában. 

az saP Business one és a crystal 
reports server olyan online megte-
kintő felülettel rendelkezik, amelynek 
segítségével a mobil kollégák akkor is 
hozzáférhetnek riportjaikhoz, amikor 
nem kapcsolódnak a hálózathoz, példá-
ul ügyfél-megbeszéléseken, vagy üzleti 
utakon. Így mindig kapcsolatban marad-
hatnak a céggel, akárhol is vannak. 

riportok létrehozása és módosítása
az saP Business one-t a crystal 
reports serverrel közösen alkalmaz-
va a kisvállalatok a jelentéskészítési 
folyamat minden lépésében támoga-
táshoz juthatnak – az adatokhoz való 
hozzáféréstől a riportok tervezésén át a 
riportok portálokba és alkalmazásokba 
történő integrálásáig. a megoldások 
segítségével könnyedén hozhat létre 
új riportokat, vagy igényre szabhatja 
a meglévőket, minimális it segítség-
gel. a layout és tervezési ellenőrzés 
révén például olyan riportok végtelen 
számú változatát készítheti el, amelyek 

interaktív lefúrási funkcionalitást és 
szofisztikált formázást tartalmaznak 
– mindezt kódolás nélkül. Emellett a 
komponens-tár segítségével megoszt-
hat és újra felhasználhat olyan gyakran 
használt riport-elemeket, mint az üzleti 
nézet, szöveges objektumok, grafiko-
nok, formulák, felgyorsítva ezáltal a 
riportok kifejlesztésének folyamatát. 
közösen alkalmazva az saP Business 
one és a crystal reports server 
könnyű hozzáférést biztosít a nem-saP 
forrásból, például táblázatokból, élő 
adatfolyamokból, adminisztrátori napló 
fájlokból, vagy microsoft outloookból 
származó adatokhoz is, miközben elrej-
tik az adatbázis komplexitását. 

információ-hozzáférés
az saP Business one és a crystal 
reports server segítségével az Ön által 
megkívánt módon férhet hozzá a kriti-
kus üzleti információkhoz, az Ön által 
elvárt időben, akár az ismerős micro-
soft office alkalmazásokból vagy a 
microsoft office sharePoint server-ről 
is. a crystal reports server rugal-
mas és korlátoktól mentes ellenőrzést 
biztosít az adatbázis-összeköttetés 
vonatkozásában. segítségével közvet-
lenül férhet hozzá relációs, Xml, olaP 
és memórián belüli adatokhoz, valamint 
adatbázisokhoz, vállalati alkalmazások-
hoz, fájlokhoz, adminisztrátori napló 
fájlokhoz és program-elemekhez. lehe-
tőséget ad arra is, hogy válasszon az 
ismerős oDBc, JDBc, vagy microsoft 
olE DB szoftver között a kapcsolat 
megteremtésére. sőt, Ön is saját sQl 
parancsokat írhat, ha szeretné hatéko-
nyabban ellenőrizni, hogyan is kérdezik 
le az adatokat. 

1. ábra:
a riport komponens tár
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Legfontosabb előnyök
az saP Business one és a crystal 
reports server együttesen olyan 
lenyűgöző jelentéskészítési funkcio-
nalitást nyújt, amelyet több, mint 4000 
partner és viszonteladó támogat. a 
tény, hogy a megoldások könnyen 
kezelhetőek, nagy mértékben javítani 
fogja produktivitását, akár új riportokat 
hoz létre, akár meglévőket alakít át.
az saP Business one és a crystal 
reports server segítségével több adat-
forrásból is hozzáférhet az információk-
hoz. támogatásukkal képes lesz arra, 
hogy naprakész információkat kaphas-
son szoftveréből, amelyek segítségével 
a megfelelő döntéseket hozhatja meg. 
a szervezeten belüli érzékeny informá-
ciókhoz pedig csak azok férnek hozzá, 
akik arra jogosultak.

Bővebb információ
érdekli az saP Business one és a 
crystal reports server közötti sziner-
gia, és többet szeretne megtudni arról, 
hogyan nyújthatnak betekintést cégébe 
a megfelelő működési és üzleti dönté-
sek meghozatala érdekében? 

ha igen, látogasson el a 
www.sap.hu/sapbusinessobjects 
weboldalra.

az saP Business one és a crystal 
reports server segítségével igények 
alapján vagy előre tervezett időben is 
készíthet riportokat e-mailen, nyom-
tatásban, vagy egy, a szerveren lévő 
megosztott könyvtárba lementve. a 
rendszer-könyvtári szolgáltatásokkal 
(system directory services), például 
az lDaP-vel biztosítható a biztonság, 
miközben az információ továbbra is 
bárhol, bármikor elérhető marad. az 
alkalmazások együttes használatával a 
munka során hozott döntéseket ru-
tinszerűen alapozhatja tárgyszerű és 
megbízható információkra.

2. ábra:
a riportok időzítése, létrehozása és publikálása
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