
Uzyskaj dostęp do oprogramowania, którego potrzebujesz,   
w sposób, który wybierzesz

KorzyściRozwiązanieCele Fakty

Krótki opis Rozwiązania SAP
Rozwiązania SAP dla małych i średnich przedsiębiorstw 
SAP Business One Cloud
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Cele

Korzystny cenowo sposób na rozwój firmy
Aby móc podejmować przemyślane, rozsądne decyzje, przedsiębiorca musi posiadać wgląd w 
sytuację firmy i narzędzia umożliwiające jej kontrolę – pod kątem finansów, sprzedaży, zapasów, etc. 
Rozwiązanie SAP Business One® Cloud zapewnia użytkownikom pełnię możliwości oprogramowania 
SAP Business One w połączeniu z prostotą oferowaną przez rozwiązanie w chmurze.

W chwili obecnej SAP Business One stanowi trzon 
ponad 55.000 małych i średnich przedsiębiorstw, 
a także spółek zależnych dużych podmiotów na 
całym świecie. Organizacjom tym udało się 
przeprowadzić integrację, standaryzację i 
optymalizację procesów we wszystkich 
jednostkach. Są one teraz w stanie podejmować 
decyzje w czasie rzeczywistym w oparciu o jedno, 
zaufane źródło informacji.

SAP Business One Cloud oferuje wszechstronne 
narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem, czyli 
SAP Business One, tyle że w formie 
oprogramowania jako usługi. To bardziej 
elastyczna opcja niż wdrożenie typowej, lokalnej 
infrastruktury połączone z nabyciem dożywotniej 
licencji. 

Za cenę opłaty abonamentowej obejmującej 
oprogramowanie, usługę i wsparcie, użytkownicy 
SAP Business One Cloud otrzymują dostęp do 
wszystkich funkcjonalności SAP Business One, przy 
czym chmura obsługiwana jest przez SAP lub przez 
jednego z 700 partnerów firmy.

Opłata abonamentowa jest niska, przejrzysta i 
przewidywalna, co ułatwia zarządzanie przepływami 
gotówkowymi. Warunki płatności zależą od ilości 
użytkowników i długości umowy (najkrótszy okres to 
12 miesięcy). To oznacza, że usługa może zostać 
precyzyjnie dopasowana do potrzeb Twojego 
przedsiębiorstwa. Model wydatków operacyjnych 
(OPEX) usprawnia przygotowania do zmian w 
otoczeniu biznesowym i pomaga użytkownikom 
skuteczniej na nie reagować. 

Krótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Kompleksowe, dostępne w chmurze 
funkcje
SAP Business One Cloud dostarcza Ci wszystko, 
czego potrzebujesz, aby zarządzać 
najważniejszym obszarami Twojej działalności 
biznesowej. Rozwiązanie ułatwia standaryzację i 
optymalizację procesów, redukuje liczbę błędów i 
opóźnień, a także pomaga użytkownikom 
podejmować racjonalne i trafne działania. 

Rozwiązanie obejmuje, między innym, 
następujące obszary funkcyjne:

 • Zarządzanie finansami
 • Sprzedaż i zarządzanie klientami
 • Kontrola nad zakupami i stanem zapasów
 • Planowanie produkcji
 • Inteligencja biznesowa
 • Analityka i raportowanie

Celem przyświecającym SAP Business One 
Cloud jest elastyczność: rozwiązanie można 
rozbudować w odpowiedzi na wzrost potrzeb 
Twojego przedsiębiorstwa. 

Wasz partner SAP pomoże Wam aktywować 
nową funkcjonalność oraz opracowane pod 
kątem branży rozszerzenia, jak również dodać 
kolejnych użytkowników, aby sprostać 
szczytowemu zapotrzebowaniu. Dzięki temu 
będziecie w stanie zwinniej reagować na nowe 
szanse rynkowe i sezonowe zmiany, zyskując 
przy tym przewagę konkurencyjną.

Aby pomóc użytkownikom szybciej podejmować 
decyzję, SAP Business One Cloud działa na 
platformie SAP HANA®. Dzięki temu nasi Klienci 
mogą podejmować decyzje w oparciu o 
najświeższe informacje. 

Nasze usługi są dostępne na całym świecie: 43 
wersje lokalne w 27 językach. To ogromna 
korzyść – oprogramowanie będzie spełniać Twoje 
potrzeby nawet wówczas, kiedy rozpoczniesz 
działalność międzynarodową.  

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Błyskawiczne wdrożenie równa się 
szybszy zwrot z inwestycji
SAP Business One pozwala użytkownikom skupić 
się na prowadzeniu biznesu, bez zajmowania się 
kwestiami technologicznymi.

Wdrożenie oprogramowania oferowanego jako 
usługa przebiega szybko i sprawnie. To oznacza, 
że wszystkie funkcjonalności rozwiązania staną 
się dostępne w ciągu tygodni lub nawet dni bez 
zakłócania działalności, a Ty szybko zaczniesz 
odczuwać biznesowe korzyści płynące ze 
stosowania zintegrowanego zarządzania. 

Rozwiązanie SAP Business One Cloud jest 
obsługiwane przez SAP lub przez jednego z 700 
partnerów SAP w 150 krajach, w których dostępne 
jest zarządzane rozwiązanie. Oprogramowanie jest 
stale aktualizowane. Naszym użytkownikom 
zapewniamy stały dostęp do najnowszych 
funkcjonalności, a ich dane podlegają ciągłej 
ochronie, zarówno fizycznej jak i wirtualnej.

Brak konieczności utrzymywania i wspierania 
oprogramowania oraz obsługi niezbędnej 
infrastruktury sprawia, że całkowity koszt posiadania 
jest niższy, a Twoi pracownicy IT mogą 
skoncentrować swoje działania na realizacji celów 
wnoszących wartość dodaną.

SAP Business One Cloud to sposób na budowanie 
zintegrowanej, wydajniejszej kosztowo i zwinniejszej 
organizacji.

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Podsumowanie
Rozwiązanie SAP Business One® Cloud zapewnia 
użytkownikom wszystkie funkcjonalności 
zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem 
dostępne w aplikacji SAP Business One. 
Korzystanie z rozwiązań w chmurze to sposób na 
optymalizację procesów i lepszy ogląd sytuacji, 
co przekłada się na poprawę skuteczności 
operacyjnej i decyzyjnej. Chmura SAP Business 
One obsługiwana jest przez SAP lub godnych 
zaufania partnerów SAP. To sposób na 
korzystanie z oprogramowania przy minimalnych 
inwestycjach w zasoby IT.
 
Cele
 • Poprawiony dostęp w czasie rzeczywistym do 
informacji zarządczych, czyli skuteczniejsze 
podejmowanie decyzji 

 • Standaryzacja procesów, eliminacja 
duplikujących się danych, błędów i opóźnień

 • Uwolnienie środków finansowych, które, 
w przypadku wyboru innego rozwiązania, 
należałoby ponieść na sprzęt IT i 
oprogramowanie

 • Zarządzanie infrastrukturą IT, ponosząc 
minimalne nakłady

Rozwiązanie
 • Kompleksowe, zintegrowane funkcjonalności
 • Transparentna i przystępna struktura kosztów
 • Automatyczne aktualizacje, czyli korzystanie z 
najnowszych rozwiązań

 • Możliwość szybkiej rozbudowy funkcjonalności 
i łatwość wdrażania nowych elementów

 • Działa na platformach SAP HANA® i Microsoft 
SQL Server

 • Niezrównane bezpieczeństwo zapewniane 
przez zaufanych partnerów

Korzyści
 • Optymalizacja działań i lepszy wgląd w sytuację 
biznesową

 • Rozwiązanie oparte na chmurze oznacza 
redukcję nakładów kapitałowych

 • Ograniczenie stałych kosztów IT dzięki 
wyeliminowaniu konieczności zatrudniania 
doświadczonego personelu IT

 • Poprawa zwinności biznesowej osiągnięta przez 
szybsze reagowanie na nowe szanse

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

5 / 5

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty

©
 2

01
7 

SA
P 

SE
 o

r a
n 

SA
P 

affi
lia

te
 c

om
pa

ny
. A

ll r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

http://


© 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/corporate-en/legal/copyright/index.epx
http://www.sap.com
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