
Rozwijaj swój biznes –   
szybciej, sprytniej i prościej niż kiedykolwiek wcześniej 

KorzyściRozwiązanieCele Fakty

Krótki opis Rozwiązania SAP
Rozwiązania SAP dla małych i średnich przedsiębiorstw 
Wersja SAP Business One dla oprogramowania SAP HANA
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Rozwijaj swój biznes – szybciej, sprytniej i 
prościej niż kiedykolwiek wcześniej
Szybkość i zwinność to cechy, które umożliwiają pokonanie konkurentów posiadających większe 
zasoby. Musisz być świadomy konsekwencji każdej decyzji i działania, które podejmujesz, tak 
aby nie spowolnić tempa działania, ale też aby nie stracić z oczu całościowej wizji.  

Dlatego właśnie przeszło 55.000 startupów, 
spółek typu scale-up oraz spółek zależnych na 
całym świecie polega na programie SAP Business 
One® jeśli chodzi o zarządzanie finansami, 
sprzedażą, klientami, zakupami, zapasami i 
planowaniem produkcji. Teraz zaś możliwe stało 
się dalsze zwiększenie mocy systemu. Wersja 
SAP Business One dla SAP HANA® wykorzystuje 
potencjał przetwarzania danych zawartych w 
pamięci (in-memory computing), znacząco 
podnosząc wydajność aplikacji i analizy Big Data.

Wersja SAP Business One dla oprogramowania 
SAP HANA zapewnia osobom decyzyjnym 
natychmiastowy wgląd w sytuację biznesową, 
dzięki czemu mogą skuteczniej definiować 
właściwe priorytety i koncentrować na nich siły. 

Zunifikowana platforma analizy danych i prowadzenia 
transakcji pozwala klientom na pokonywanie 
największych nawet przeciwności dzięki realizowanym 
w czasie rzeczywistym symulacjom i planowaniu. 
Ponadto platforma w wymierny sposób poprawia 
wydajność kluczowych procesów biznesowych. 

Funkcja wyszukiwania informacji i interaktywnych 
analiz, a także możliwość realizacji zadań biznesowych 
"w terenie", za pośrednictwem urządzeń mobilnych, 
podniesie wydajność Twoich pracowników. Nawet jeśli 
liczba pracowników, korzystających jednocześnie z 
oprogramowania wzrośnie, jego szybkość działania w 
żaden sposób się nie pogorszy. Wdrożenie to również 
szansa na uproszczenie zasobów IT. Pojedyncze, 
zoptymalizowane rozwiązanie wnosi istotną wartość 
biznesową, przy korzystnej cenie.  

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Korzystaj z cennych informacji 
biznesowych
Wersja SAP Business One dla oprogramowania 
SAP HANA całkowicie zmienia sposób 
generowania raportów. Dane dostępne w 
programie SAP Business One będą błyskawicznie 
przeszukiwane, dostarczając Ci „od ręki” 
niezbędnych informacji. Użytkownicy mogą 
wyszukiwać dane biznesowe i informacje o 
transakcjach z taką samą szybkością, z jaką 
korzystają z Internetu, by następnie je filtrować, 
sortować i analizować. 

Raporty, które kiedyś opracowywano w ciągu 
godzin, jeśli nie dni, mogą teraz zostać 

wygenerowane w ciągu minut lub sekund. I 
niezależnie od ilości i źródeł danych 
otrzymywanych przez przedsiębiorstwa, wciąż 
możliwe będzie przeprowadzenie złożonych i 
kompleksowych analiz w czasie rzeczywistym. 

Wbudowane funkcje analityczne zapewniają 
natychmiastowy, kontekstowy wgląd w sytuację. 
To z kolei pozwala na podejmowanie trafniejszych 
decyzji w momentach kluczowych lub w chwilach 
realizowania transakcji. Kolejną zaletą tej funkcji 
jest poszerzona wiedza o przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości Twojej firmy. 

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Dochowuj obietnic składanym klientom
Wersja SAP Business One dla oprogramowania 
SAP HANA posiada rozbudowaną aplikację ATP 
(available to promise, czyli zgodnie z obietnicą). 
Rozwiązanie zapewnia wgląd w czasie 
rzeczywistym w aktualne stany zapasów, 
zamówione zapasy, uzupełnione zapasy i zapasy 
w trakcie dostawy. Możliwa jest natychmiastowa 
rezerwacja obecnych zapasów na potrzeby 
późniejszych dostaw, a także modyfikacja 
harmonogramu obecnych dostaw. 

Użytkownikom udostępniono możliwość 
osadzania kokpitów menadżerskich na ekranach 

transakcji. Dzięki temu pracownicy pierwszej linii 
mają pod ręką dane niezbędne do podejmowania 
decyzji biznesowych w ważnych momentach. 
Panele kontrolne dostarczają istotne dane o 
zwyczajach zakupowych klientów lub o ich 
wiarygodności kredytowej. 

Twój personel sprzedażowy będzie mógł 
rekomendować produkty w sposób intuicyjny – w 
ramach zamówień, a także przygotowywać 
wyceny w oparciu o historie zakupową nabywcy i 
wiedzę o tym, jakie produkty interesowały go 
wcześniej. 

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Bezpośrednia informacja o ilości 
dostępnej gotówki
Dla rozwijających się przedsiębiorstw 
skuteczność planowania przepływów środków 
finansowych to czynnik, który może decydować o 
sukcesie bądź porażce. Wersja SAP Business One 
dla oprogramowania SAP HANA oferuje aplikację 
do prognozowania przepływów środków 
finansowych, która w ogromnym stopniu 
zwiększa widoczność salda gotówkowego firmy. 

Wystarczy kilka kliknięć, żeby skonfigurować 
odpowiednie obliczenia, które dostarczają 
informacji o zmieniających się elementach 

przepływów pieniężnych: zleceniach sprzedaży, 
zamówieniach, zaliczkach, księgowaniach 
okresowych i innych ważnych transakcjach 
wpływających na stan gotówki. 

W rezultacie użytkownicy systemu mają do 
dyspozycji wyraźny obraz salda gotówkowego, 
uwzględniający tysiące dokumentów, kont, 
zamówień i płatności. Dzięki temu mogą 
zapewnić gotówkę potrzebną do prowadzenia 
działalności i chwytania nowych szans.

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Rozwiązanie przyjazne dla zasobów IT
Wersja SAP Business One dla oprogramowania 
SAP HANA umożliwia naszym klientom 
prowadzenie przedsiębiorstwa przy użyciu 
pojedynczego, skalowalnego rozwiązania klasy 
enterprise. Przetwarzanie danych zawartych w 
pamięci (in-memory computing), a także 
dostarczanie aplikacji, baz danych i usług 
integracyjnych w ramach pojedynczej platformy to 
sposób na redukcję zasobów IT. 

Wdrożenie tego narzędzia wiąże się ze skokowym 
wzrostem wydajności Twojego zespołu IT. Jest to 
możliwe dzięki wyeliminowaniu kosztownego 
procesu przygotowania danych, wstępnego 
agregowania i poprawek, które na ogół wiążą się z 

działaniem typowych funkcji raportowania i 
analitycznych. Natomiast użytkownicy otrzymają 
większą wolność do samodzielnego działania. 

Wersja SAP Business One dla oprogramowania 
SAP HANA eliminuje poziomy skomplikowania i 
zbędne koszty biznesowe, które występują w 
typowych architekturach IT. To oznacza 
uproszczone procedury i sprytniejszą działalność 
biznesową. Ponadto, mniejsza ilość potrzebnego 
sprzętu komputerowego, a więc i mniejsza ilość 
prac konserwacyjnych niż w przypadku typowych 
rozwiązań bazodanowych, przyczynia się do 
redukcji Całkowitego kosztu posiadania (TCO). 

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Podsumowanie
Wersja SAP Business One dla oprogramowania 
SAP HANA® zapewnia natychmiastową analizę 
stale rosnących ilości danych oraz błyskawiczne 
działanie aplikacji bez nadmiernego 
rozbudowywania zasobów IT. Dzięki 
wbudowanym funkcjom analitycznym i potężnym 
aplikacjom będziesz wiedział o swojej firmie 
więcej niż kiedykolwiek.
 
Cele
 • Bogata gama funkcjonalności SAP HANA 
poprawi wydajność i zwinność Twojej firmy, 
jednocześnie obniżając koszy IT

 • Natychmiastowe analizy (nawet dużych ilości 
danych) usprawniające procesy biznesowe i 
decyzyjne

 • Prowadzenie przedsiębiorstwa przy użyciu 
pojedynczego rozwiązania klasy enterprise 
dającego się skalować w odpowiedzi na rozwój 
Twojej firmy

Rozwiązanie
 • Funkcje analityczne działające w czasie 
rzeczywistym które w ciągu sekund przetworzą 
stosy danych zgromadzone w Twoim systemie 
SAP Business One.

 • Nowe funkcjonalności obejmują wydajne 
kokpity menedżerskie i możliwości 
raportowania, a także dane o zapasach, 
możliwość zarządzania zamówieniami i wgląd w 
saldo przepływów gotówkowych.

 • Pojedyncza platforma upraszczająca 
zarządzanie zasobami IT

Korzyści
 • Gigantyczna poprawa responsywności w 
planowaniu sprzedaży, produkcji i procesach 
finansowych.

 • Szybszy ogląd sytuacji biznesowej, który 
usprawnia procesy biznesowe i zapewnia 
bardziej przewidywalne rezultaty

 • Niższe koszty posiadania infrastruktury IT

Dowiedz się więcej
Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń jeszcze dziś 
do obsługującego Twoją firmę przedstawiciela 
SAP lub odwiedź naszą stronę:  
www.sap.com/products/business-one.html 7 / 7
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© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE  
or an SAP affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior 
notice. Some software products marketed by SAP SE and its 
distributors contain proprietary software components of other 
software vendors. National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company 
for informational purposes only, without representation or warranty 
of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable 
for errors or omissions with respect to the materials. The only 
warranties for SAP or SAP affiliate company products and services 
are those that are set forth in the express warranty statements 
accompanying such products and services, if any. Nothing herein 
should be construed as constituting an additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation 
to pursue any course of business outlined in this document or any 
related presentation, or to develop or release any functionality 
mentioned therein. This document, or any related presentation, 
and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible 
future developments, products, and/or platform directions and 
functionality are all subject to change and may be changed by  
SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without 
notice. The information in this document is not a commitment, 
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various 
risks and uncertainties that could cause actual results to differ 
materially from expectations. Readers are cautioned not to place 
undue reliance on these forward-looking statements, and they 
should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well 
as their respective logos are trademarks or registered trademarks 
of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other 
countries. All other product and service names mentioned are the 
trademarks of their respective companies. 

See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx 
for additional trademark information and notices.

www.sap.com/contactsap

http://www.sap.com
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