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Zastosowanie branżowych rozwiązań opartych na aplikacji
SAP ® Business One zapewnia rozwój małym i średnim
firmom. Partnerzy SAP w zakresie rozwiązań software’owych
oferują rozwiązania gwarantujące sprawdzoną funkcjonalność,
która obejmuje procesy biznesowe specyficzne dla poszczególnych branż. Dostarczają narzędzia i technologie umożliwiające szybkie oraz solidne wdrożenie, a co za tym idzie
oszczędność czasu i środków
SAP Business One jest najlepszym
i najłatwiejszym w obsłudze spośród
wszystkich programów do zarządzania
opracowanych specjalnie dla małych
firm. Jedno rozwiązanie zapewnia funkcjonalność wspierającą wszystkie procesy realizowane w małej firmie, takie
jak finanse, sprzedaż, relacje z klientami i obsługa magazynu. Jest idealny
dla firm, dla których niewystarczające
okazują się już rozwiązania obsługujące
jedynie procesy księgowe i które chciałyby ujednolicić swoje działania poprzez
zastosowanie zintegrowanych, wdrożonych lokalnie rozwiązań.
SAP Business One umożliwia:
• ujednolicenie działań dzięki automatyzacji i integracji wszystkich kluczowych
pod względem biznesowym procesów
• szybsze reagowanie na potrzeby
klientów i podejmowanie decyzji
na podstawie sprawdzonych danych
• wdrożenie w czasie od dwóch
do ośmiu tygodni
• minimalizację całkowitego kosztu
eksploatacji dzięki zastosowaniu dostosowanych do własnych potrzeb,
łatwych do zaadaptowania rozwiązań
• lepszą obsługę klientów i poprawiająca
się skuteczność operacyjną.

Korzyści z zastosowania SAP Business
One stają się jeszcze większe, gdy rozwiązanie to zostanie połączone ze specyficzną dla branży funkcjonalnością
zaprojektowaną przez partnerów SAP
w zakresie rozwiązań software’owych.
Program SAP, zapewnia sprawdzone,
przetestowane i prekonfigurowane rozwiązania pakietowe do zarządzania
specyficznymi, branżowymi procesami
biznesowymi. Dzięki procesom kontroli
oraz aplikacjom opartym na sprawdzonej metodyce, firma SAP ocenia każda
ofertę partnera. Zapewnia to, że wszelkie rozwiązania oferowane przez partnerów spełniają najwyższe standardy
jakościowe. Rozwiązania te są wcześniej konfigurowane, tak by mogły spełniać specyficzne potrzeby branżowe,
są wsparte przez metodykę wdrożenia
oraz najlepsze praktyki danej branży.
Dzięki temu koszt wdrożenia i wsparcia
serwisowego jest niski. W przeważającej części rozwiązania te są przetestowane w firmach z poszczególnych branż,
zatem znacząco obniżone jest ryzyko
niepowodzenia projektu, które występuje
w większości projektów IT.

Jakie korzyści niesie zastosowanie
rozwiązań branżowych?
Wszystkie rozwiązania branżowe
współpracujące z SAP Business One
są całkowicie zintegrowane z tym oprogramowaniem z punktu widzenia interfejsu użytkownika i programowania.
Wiele spośród nich to efekt współpracy
SAP i jednego lub kilku partnerów SAP
w zakresie rozwiązań software’owych.
Najpierw wspólnie definiują oni ofertę
produktu, a następnie tworzą program
i dokumentację, opracowują strategię
wejścia na rynek i procesy wsparcia.
Powstało już ponad 65 pakietowych
rozwiązań branżowych opartych na SAP
Business One, wszystkie zaprojektowane tak, by zoptymalizować działalność
firmy i zagwarantować szybki zwrot zainwestowanych środków. Dostępnych
jest około 300 aplikacji typu add-on
zaprojektowanych przez partnerów.
Dzięki nim można lepiej dostosować
wykorzystywaną funkcjonalność.
Równie ważne jest bezpieczeństwo
i niezawodność tych rozwiązań.
Sprawdziło je już tysiące klientów SAP
Business One.
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Program SAP, oferujący
całościowe rozwiązania
branżowe, zapewnia sprawdzone, przetestowane i prekonfigurowane rozwiązania
pakietowe do zarządzania
specyficznymi, branżowymi
procesami biznesowymi.
Dzięki procesom kontroli
oraz aplikacjom opartym
na sprawdzonej metodyce,
firma SAP ocenia każda
ofertę partnera. Zapewnia
to, że wszelkie rozwiązania
oferowane przez partnerów
spełniają najwyższe standardy jakościowe.
SAP Business One stawia coraz wyższe wymagania programom do zarządzania procesami biznesowymi. Obecnie można korzystać z coraz szerszego
zakresu rozwiązań partnerskich opartych
na SAP Business One. Ta oferta aplikacji
branżowych jest coraz bardziej szczegółowa i urozmaicona. Poniżej przedstawiono kilka rozwiązań branżowych
partnerów SAP oferowanych w ramach
programu SAP Business One.

Variatec: Variatec BX MTO
Variatec AG (www.variatec.com),
niemiecka firma z siedzibą w Willich,
oferuje rozwiązanie skoncentrowane
na potrzebach sektora produkcji maszyn przemysłowych, z uwzględnieniem
procesów produkcji na zlecenia klienta
(make-to-order). Variatec BX MTO poszerza funkcje produkcji i realizacji zleceń
SAP Business One. Program udostępnia funkcjonalności niezbędne do wykonywania procesów produkcyjnych wyszczególnionych w umowie i procesów
w zakresie gospodarki materiałowej.
W rezultacie możliwe jest zwiększenie
efektywności operacyjnej, spełnianie
indywidualnych wymagań klientów i poprawa terminowej realizacji dostaw.
Za pomocą tego w pełni zintegrowanego
oprogramowania możliwa jest obsługa
całego procesu, począwszy od przygotowania oferty i zamówienia, poprzez
zakup niezbędnych materiałów, po produkcję, transport gotowych produktów
i określenie kosztów.

Maringo: ProjectManagement for
Engineering Companies
Firma Maringo Computers GmbH
(www.maringo.de) z siedzibą w Kolonii
opracowała nowy produkt ProjectManagement for Engineering Companies.
Rozwiązanie to umożliwia ujednolicenie
procesów zarządzania projektami i sprawdzenie dochodowości projektu przy użyciu dosłownie jednego przycisku.
To zintegrowane rozwiązanie obejmuje
wszystkie procesy przepływu pracy
w ramach projektu (workflow), począwszy od zarządzania propozycjami i ofertami, przez planowanie projektu, rejestrowanie czasu przez Internet, zarządzanie
rozliczeniem kosztów podróży, aż po
tworzenie faktury.

Ponadto eliminuje konieczność czasochłonnego, dwukrotnego wprowadzania
danych, wspiera ustrukturyzowany
przepływ pracy oraz funkcjonalność,
która upraszcza proces podejmowania
decyzji, zwiększając tym samym wydajność i efektywność działań.

Trimergo: Trimergo B2 for Machine
and Equipment Building
Praca ukierunkowana na projekty oparte na specyfikacji klienta to jeden z najbardziej złożonych procesów zarządzania w każdej branży. Firmy muszą stale
synchronizować procesy planowania,
materiały, zdolności produkcyjne i aspekty techniczne w ramach każdego projektu. Holenderska firma Trimergo International Bv (www.trimergo.com) stworzyła rozwiązanie Trimergo B2 ETO,
by wybór SAP Business One stał się
wyborem idealnym dla przedsiębiorstw
ukierunkowanych na projekty. Za pomocą Trimergo B2, przedsiębiorstwa
mogą w każdym projekcie wykorzystać
SAP Business One do koordynowania
zasobów materiałowych, zdolności produkcyjnych i kwestii technicznych, zyskując kontrolę nad założonym budżetem
i przyjętymi terminami. To zintegrowane
rozwiązanie wspiera remonty, naprawy
i utrzymanie w ruchu (MRO), logistykę,
rachunek indywidualnych zleceń, rachunkowość, planowanie projektu oraz zdolności produkcyjnych, rejestrację czasu
pracy, a także harmonogramowanie
zaliczek.
Rozwiązanie Trimergo B2 jest dostarczane jako niezależna jednostka, z jednym interfejsem i jedną bazą danych.
Ponieważ Trimergo B2 jest całkowicie
zintegrowane z SAP Business One,
zagwarantowana jest pełna integracja
pomiędzy rachunkowością projektu
i systemami back-office.

Enprise: rachunek indywidualnych
zleceń dla usług IT
Enprise Solutions Limited
(www.enprise.com) z siedzibą w Nowej
Zelandii, w Aucklandben, oferuje wyjątkowe rozwiązanie dla firm świadczących
usługi IT: rachunek indywidualnych zleceń (job costing). Dzięki tej zintegrowanej aplikacji można tworzyć kalkulacje
oraz oferty dla poszczególnych zleceń
i projektów, monitorować przebieg pracy, materiały i zakupy, a także wykorzystanie zasobów w odniesieniu do zadań,
projektów i umów. Kierownicy projektów otrzymują w czasie rzeczywistym
szczegółowe informacje kosztowe, co
pozwala na monitorowanie efektywności projektu i zwiększenie skuteczności
działań. Z uwagi na to, że rozwiązanie
to zapewnia funkcje raportowania i zarządzania alarmami, jest idealnym oprogramowaniem dla firm, które zarządzają
usługami lub projektami. Klienci otrzymują
nowy poziom kontroli i przejrzystości,
dzięki któremu mogą z wyprzedzeniem
zwiększać swoje zyski i przyspieszyć
zwrot z inwestycji.

potwierdza już ponad 100 instalacji
u klientów. Strategiczne partnerstwo
PPS One z SAP zaowocowało rozszerzeniem oferty wsparcia SAP Business
One dla procesów produkcyjnych o zaawansowane funkcjonalności w następujących obszarach:
• planowanie produkcji
• harmonogramowanie produkcji
• szczegółowe planowanie i obliczanie
kosztów
• zestawienie kosztów dla zleceń
produkcyjnych oraz projektów

SAP Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5, bud. Taurus
02-675 Warszawa
Infolinia: 00 800 491 1525
www.sap.pl

PPS One oferuje też graficzny panel
sterowania, dzięki któremu użytkownicy
otrzymują bezpośredni dostęp do danych
niezbędnych do podjęcia strategicznych
decyzji, a także szybkie odpowiedzi na
kluczowe pod względem biznesowym
pytania. PPS One to elastyczne i skalowalne rozwiązanie. Można je łatwo
skonfigurować na potrzeby przedsiębiorstw produkujących na zlecenia
klienta. Jest to przystępne cenowo rozwiązanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych małej i średniej wielkości, zatrudniających od 2 do 250 pracowników.

CP CIM-Pool: PPS One

Dodatkowe informacje

Oferowane przez firmę CP CIM-Pool
AG (www.cim-pool.ch) rozwiązanie
PPS One to najlepsze w swojej klasie
oprogramowanie produkcyjne dla SAP
Business One, którego skuteczność

Więcej informacji o branżowych rozwiązaniach partnerów SAP Business One
można uzyskać u przedstawicieli SAP
lub na stronie www.sap.pl/business_one

SAP Business One jest jednym z najlepszych i
najłatwiejszych w obsłudze programów do zarządzania
opracowanych specjalnie dla małych firm. Jedno
rozwiązanie zapewnia funkcjonalność wspierającą wszystkie procesy realizowane w małej firmie, takie jak finanse,
sprzedaż, relacje z klientami i obsługa magazynu.
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