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SAP Business One

Az SAP® Business One raktár- és kész-
letkezelési eszközei megbízható informá-
ciót szolgáltatnak a beérkező és kimenő 
szállítmányokról és a pillanatnyi készlet-
szintről, így segítve Önt az ellátási lánc 
irányításában valamint az ügyfél-elége-
dettség növelésében. Nyomon követheti 
a termékek készletszintjét, az egyes 
raktárakban található mennyiségeket, 
a termékmozgások múltbeli adatait és 
a készletek állapotát. A készletadatok 
valós idejű frissítésének köszönhetően 
értékes megfigyelések segítik a vevői 
igényeknek és elvárásoknak való meg-
felelést.

Az SAP Business One integrált számvi-
teli funkciót is tartalmaz, így biztos lehet 
benne, hogy raktárkezelési és pénzügyi-
számviteli adatai folyamatosan össz-
hangban vannak. A szoftver minden 
árumozgást illetve költség- és árválto-
zást automatikusan értékel, így kiküszö-
bölhető az emberi beavatkozás és az 
azzal járó hibák és költségek. 

Az integrált gyártási funkció használatá-
val kezelni tudja a darabjegyzékek külön-
böző fajtáit és összekötheti a raktárt 
a rendelés-feldolgozással és a gyártási 
műveletekkel. A megoldás lehetővé teszi, 
hogy Ön hatékonyan tervezhesse meg a 
komplex, többszintű gyártási folyamatok 
anyagszükségletét a készletek optimális 
szintje mellett 

Az SAP Business One a jelentések szé-
les körét képes előállítani, így minden, 
raktározással és készletkezeléssel kap-

csolatos beszámoló iránti igényt kielégít. 
A készletmozgásokról és a készletérté-
kelésekről, a leltározásokról, a gyártás-
tervezésről és az anyagszükségletről 
készült részletes jelentések biztosítják a 
gyors és eredményes vezetői döntések-
hez szükséges információkat. (Az SAP 
Business One raktárkezelési és vállalat-
vezetési jellemzőinek összefoglalóját a 
táblázat tartalmazza.)

Raktárak és készletek 

Az SAP Business One segítségével 
több raktárt is irányíthat egyetlen köz-
ponti konzolról. Azonnal ellenőrizheti a 
rendelkezésre álló készleteket és nyo-
mon követheti a cikkek készletszintjét a 
szabad árukészletek (ATP) nagyságának 
valós idejű megfigyelésével. A szoftver 
az Ön rendelkezésére bocsájtja a már 
más vevőknek lekötött mennyiségekkel, 
beérkező beszerzésekkel és gyártási 
rendelésekkel módosított mennyiségi 
adatokat. 

Az SAP Business One törzsadatkezelő 
rendszerének segítségével karban tart-
hatja a cikkszámokat, és a raktárkészle-
tek részletes beszerzési, értékesítési és 
készletadatokat tartalmazó leírásait. Ez 
a rendszer támogatja a többféle egység 
használatát az értékesítési, beszerzési 
és készlet-nyilvántartási dokumentumok-
ban. Így Ön akkor is pontosan nyilván 
tudja tartani a készleten levő darabszá-
mot, ha a beszerzési és értékesítési 
egységek eltérnek (pl. kartonban vásárol 
és palackonként ad el). 

RaktáRkezelés az saP Business 
One segítségével 
OPTimAlizáljA kéSzlETEzéSi éS 
gyárTáSi fOlyAmATAiT!

Az SAP® Business One alkal-
mazás egyszerűsíti készlet-
kezelési és vállalatvezetési 
folyamatait a működési haté-
konyság és termelékenység 
növelése érdekében. Az 
általa nyújtott funkciók segí-
tik a részletes raktározási 
adatok kezelését, a készlet-
mozgások követését és nyil-
vántartását, illetve a gyártási 
rendelések kiadását.
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A konszignációs és a közvetlen szállí-
tásra kerülő rendelések hatékony fel-
dolgozása ügyfélhez rendelt raktárak 
létrehozásával történik. 

A rendszeres leltározást a rendelések 
érkezése és a kiszállítása közben is 
elvégezheti, így az üzleti tevékenység 
nem szenved késedelmet a készletfel-
mérés miatt. Amennyiben a rendszeres 
leltár a minimum készlet alatti szintet 
vagy készletszint-eltérést mutat, az SAP 
Business One figyelmeztetést küld a kije-
lölt raktári munkatársaknak és a beszer-
zési vezetőnek. 

A készletleltár funkció lehetővé teszi, 
hogy feljegyezze az induló mennyisége-
ket, nyomon kövesse a készletet és a 
készleteltérést raktár, cikk, cikkcsoport, 
beszállító vagy bármilyen más, egyedi-
leg meghatározott tulajdonság alapján 
kimutassa. A készletfelméréshez szük-
séges formanyomtatványokat az SAP 
Business One nyomtatás-tervezője 
hozza létre és nyomtatja ki.

A törzsadat-kezelő használatával korlát-
lan számú árlistát hozhat létre, többféle 
pénznemet is alkalmazhat, az ügyfe-
lekhez előzetesen hozzárendelheti az 
árakat és meghatározhatja az árkedvez-
mények mértékét, amelyek automatiku-
san érvényesülnek a beszállítókkal és az 
ügyfelekkel való tranzakciók során. A 
különleges árazási eszközök segítségé-
vel mennyiségi-, készpénzfizetési- vagy 
ügyfélhez kapcsolódó kedvezményeket 
is tud kezelni. 

Az SAP Business One alkalmas soro-
zat- és tételszámok kezelésére is, hogy 
az áru a teljes raktározási ciklus alatt 
nyomon követhető maradjon. Így Ön 
sorozat- és tételszámokat képezhet, és 
hozzárendelheti azokat a beszállítóktól 
érkező cikkekhez. A cikkek felszabadítá-
sakor pedig választhat a rendelkezésre 
álló tételekből. A nyomon követés 
további egyszerűsítése érdekében az 
SAP Business One megengedi a vonal-
kódok használatát is a cikkek kiválasz-
tásánál, illetve a helyszínek közötti 
szállítás során.

A különféle készletértékelési módsze-
rek, mint a fifO, a mozgó átlag és az 

elszámoló ár, teljesen integrálva vannak 
a rendszerbe, hogy Ön az egyes cikkek 
költségének mélyreható ismerete alap-
ján pontosan határozhassa meg az ára-
kat és a cikkekre adott kedvezményeket. 

Készletmozgások 

Az SAP® Business One valamennyi rak-
tár áruátvételét és -kibocsátását nyilván-
tartja, lehetővé teszi a készletek egyik 
raktárból a másikba történő áttárolásá-
nak nyomon követését. Az egyes cikkek 
árának vagy az árlistáknak integrálásakor 
a szoftver a készletek értékét is azon-
nal frissíti. Az SAP Business One-nak 
a készlet- és könyvelési tranzakciók is 
integrált részét képezik. Ennek eredmé-
nyeképpen a készletszintek változása 
esetén a készletszámlák megterhelése 
vagy jóváírása azonnal megtörténik, és 
a megfelelő készletváltozások lekönyve-
lésre kerülnek, mihelyt a készletmozgás 
megjelenik a rendszerben. 

Az SAP Business One komissiózás és 
csomagolás kezelő szolgáltatásának 
segítségével gyorsan összeállíthatja 
a komissiózási listákat, és levonhatja 
a felsorolt cikkeket a készletből. 

Raktárkezelés és üzemvezetés az SAP® Business One-nal

Raktárak és készletek Készletmozgások Gyártás- és anyagszükséglet-tervezés 
(MRP)

készletkezelés több raktár és telephely 
esetén a fifO elv, a mozgó átlag vagy a 
standard költség alapján

A termékek átvételének és kiadásának 
nyilvántartása, és a készletek szállításának 
nyomon követése a raktárak között

Többszintű darabjegyzékek létrehozása és 
karbantartása

A mértékegységek és a cikkek árának saját 
és külföldi pénznemben való karbantartása

lehetőség a konszignációs, a közvetlenül 
szállításra kerülő és a back-to-back rendelé-
sek kezelésére

gyártási rendelések kiadása és felszabadí-
tása manuálisan és retrográd kivét révén

Sorszámok és kötegszámok kezelése Szállítmányok feltöltése a komissió- és 
csomagolás-kezelő segítségével

Anyagszükséglet-tervezés az mrP varázs-
lóval 

átfogó cikklista, tranzakciós és értékelési 
jelentések készítése

Eseti és rendszeres leltározás A darabjegyzékek árainak globális karban-
tartása
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Gyártás- és anyagszükséglet-
tervezés

Az SAP Business One kielégít minden, 
a gyártási tevékenység során felmerülő 
alapvető igényt azáltal, hogy lehetővé 
teszi a darabjegyzékek, gyártási rende-
lések és anyagszükségletek pontos és 
eredményes kezelését.

Az alkalmazás egyszerűsíti a gyártási, az 
összeszerelési és az értékesítési darab-
jegyzékek létrehozását és kezelését. 
A gyártási darabjegyzék segítségével 
például könnyedén dokumentálhatja a 
végtermékek előállításához szükséges 
anyagok fajtáját, mennyiségét, árát és 
rendelkezésre állását. A darabjegyzékek 
létrehozása után a gyártásrendelések 
ezek alapján előállíthatóak és kibocsát-
hatóak. A munka megrendelésébe az 
alkatrészigény, a költségek és az anya-
gok rendelkezésre állása automati-
kusan belekerül, támogatva ezzel a 
nyersanyagok termékekhez való pontos 
hozzárendelését és a felhasznált men-
nyiségek szabályozását.

A gyártási rendelések lehetővé teszik a 
gyártási folyamat elindítását és nyomon 
követését, valamint a folyamatban hasz-
nált anyagoknak a vállalati szervezetben 
való megfelelő mozgatását. mihelyt 
például a gyártási rendelést kiadják az 
üzemnek, az SAP Business One auto-
matikusan kezdeményezi az alkatrészek 
gyártásához szükséges elemek 
tranz akcióit. 

Az SAP Business One anyagszükséglet-
tervező (mrP) szolgáltatása lehetővé 
teszi komplex, többszintű gyártási folya-
matok anyagszükségletének megter-
vezését és az optimális gyártási terv 

felállítását is. Az informális, eseti gyár-
tásütemezést a vállalkozás különböző 
forrásaiból származó adatokat felhasz-
náló, strukturált folyamattal váltja fel, így 
pontos képet nyújt a gyártásról és az 
ellátási láncról. Az adatok forrásai töb-
bek között az alábbiak lehetnek: 
• Darabjegyzékek
• készletadatok
• Az ütemezett termelésből és megren-

delésekből származó adatok
• Az aktuális és előre jelzett meg-

rendelésekből származó igények

Az mrP varázsló használatával meg-
határozhatja a tervezésnél figyelembe 
veendő határidőket, készleteket, sőt 
akár az adatforrásokat is. Az SAP 
Business One ezután összegyűjti ezeket 
az adatokat és ajánlást ad a szükséges 
anyagokra: mikor, miből, mennyire lesz 
szükség. Ezen ajánlások áttekintése után 
az mrP-szolgáltatás a termék összete-
vői iránti követelményeket figyelembe 
véve automatikusan létrehozza azokat 
a termelési és beszerzési rendeléseket, 
amelyek a végterméknek a gyártási 
tervben meghatározott mennyiségben 
és határidőre való gyártásához szüksé-
gesek.

Gyártási- és raktározási jelentések

Az SAP Business One jelentéskészítő 
eszközei segítségével részletes raktár-
kezelési és üzemvezetési jelentéseket 
hozhat létre. A jelentéseket többféle 
formátumban (pl. PDf, microsoft Word, 
microsoft Excel), önálló jelentésként is 
elkészítheti, vagy integrálhatja irányító-
pultként. Az előre kialakított sablonok 
segítségével készletállapot-, audit- és 
értékelési jelentéseket, valamint cikk- 
és raktártranzakciós listákat is készít-
het. Ezenkívül gyártási jelentéseket, pl. 
gyártási rendeléseket és darabjegyzé-
keket is előállíthat velük. 

A "húzd és nézd" és az interaktív adatle-
fúrási szolgáltatás révén azonnal átkat-
tinthat a szükséges adatokra és gyorsan 
megkaphatja a szükséges válaszokat. 
magasabb szintű jelentések készítésé-
hez használja a jelentéstervező funkciót, 
amellyel integrálhatja saját, testreszabott 
lekérdezéseit, paramétereit, szabályait 
és elrendezéseit. A jelentéstervező 
lehetővé teszi, hogy elkészítse és kezelje 
jelentéseit és a jelentésnaplókon keresz-
tül hatékonyan továbbítsa azokat más 
felhasználók felé. 

A jelentésben szereplő adatok rendsze-
resen, előre meghatározott időközön-
ként frissülnek, így Ön mindig aktuális 
információkkal rendelkezhet a készlet-
szintekről és a gyártási ütemtervekről. 

Ha többet szeretne megtudni arról, 
hogyan automatizálhatja és optimalizál-
hatja az SAP Business One vállalkozása 
raktárkezelési és gyártási tevékenysé-
gét, hívja SAP üzletkötőjét még ma, vagy 
látogasson el a www.sap.hu/
businessone weboldalra.

“Rendelési hatékonyságunk 
növekedésével 25%-kal csökkent 
a készletállományunk. Így csök-
kenteni tudtuk a készlethiányo-
kat és a forgótőke nagyságát.”
Jason Dugan, pénzügyi igazgató,  
Trudeau Distributing Company
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a tények, Röviden www.sap.hu
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Összegzés 
A pontos és alacsony készletszinttel működő készletkezelés kulcsfontosságú a megrende-
lések teljesítése, az ügyfél-elégedettség fenntartása és a készletezési költségek alacsonyan 
tartása szempontjából. Az SAP® Business One segít a részletes raktározási adatok kezelé-
sében, a készletmozgások nyomon követésében és nyilvántartásában, valamint a gyártási 
rendelések anyagszükséglet-tervezésen alapuló feladásában.

Üzleti kihívások 
• készletkezelés több raktár és helyszín esetén
• készletmozgások nyilvántartása és nyomon követése
• Nyersanyagok és alkatrészek időben történő rendelése és rendelkezésre állásuk biztosí-

tása a gyártás időpontjában
• A készlethiányok elkerülése és az időben történő kiszállítások biztosítása felesleges kész-

letállomány fenntartása nélkül
• Valós idejű, pontos információkhoz való hozzáférés

Fő jellemzők
• Raktár- és készletkezelés – készletkezelés különböző költségelemzési modellek felhasz-

nálásával, törzsadatok karbantartása, valamint többféle mértékegység és pénznem hasz-
nálata

• Termékek átvételének és kiadásának irányítása – Termékek átvételének és kiadásának 
nyilvántartása, áttárolások nyomon követése; konszignáció, közvetlen szállítás és egyéb 
rendelések lehetőségének biztosítása; eseti és rendszeres leltározás

• Gyártás- és anyagszükséglet-tervezés – Többszintű darabjegyzék létrehozása és karban-
tartása, gyártási rendelések kézi vagy retrográd kivéttel történő kibocsátása és felszaba-
dítása, a darabjegyzékben szereplő árak globális karbantartása

• Hatékony, naprakész jelentések – rendszeresen frissülő adatokat tartalmazó jelentések 
készítése és megjelenítése különböző formátumban vagy az irányítópult részeként

Üzleti előnyök 
• Nagyobb hatékonyság az automatizált folyamatok és az integrált gyártási funkciók hasz-

nálata révén
• Magasabb kiszolgálási szint a rendelések időben történő kielégítése, a kevesebb hiányos 

teljesítés és készlethiány révén 
• Készletezési költségek csökkenése a jobb készletkezelés és anyagtervezés segítségével
• Az üzleti folyamatok jobb megismerése a magas színvonalú raktározási és készletkezelési 

jelentéskészítő eszközök révén

További információk
keresse fel weboldalunkat: www.sap.hu/businessone
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