
Sposób na lepszą wydajność i kontrolę  
przez zautomatyzowanie transakcji międzyfirmowych

KorzyściRozwiązanieCele Fakty

Krótki opis Rozwiązania SAP
Rozwiązania SAP dla małych i średnich przedsiębiorstw 
Międzyfirmowe narzędzie integracyjne dla oprogramowania SAP Business One
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Popraw wydajność międzyfirmowych 
transakcji i integracji
Dla każdej spółki posiadającej wiele jednostek biznesowych lub oddziałów międzyfirmowe transakcje i 
integracja stanowią źródło komplikacji na poziomie operacyjnym. Upraszczanie tego typu złożoności ma 
kluczowe znaczenie przy przeprowadzeniu konsolidacji danych finansowych we wszystkich 
obszarach operacyjnych dla celów sprawozdawczych, zapewnianiu transparentności wyników sprzedaży 
każdego podmiotu biznesowego lub optymalizowaniu zakupów między poszczególnymi firmami.

Oprogramowanie SAP Business One®, 
zaprojektowane dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, a także dla oddziałów dużych 
spółek, umożliwia koordynowanie działań, poprawę 
transparentności oraz wydajną kosztowo 
transformację procesów podejmowania decyzji.

Międzyfirmowe narzędzie integracyjne dla 
oprogramowania SAP Business One optymalizuje 
wiele procesów (takich jak konsolidacja finansowa i 
zamówienia międzyfirmowe) prowadzonych między 
dwoma lub większą liczbą organizacji korzystających 
z tego oprogramowania. Oprogramowanie 
stosowane jest przez spółki w przeszło 60 krajach. 
Obsługuje ono dużą ilość oddziałów, z których każdy 
posługuje się własną instancją SAP Business One, a 
niektóre prowadzą działalność w różnych walutach. 

Teraz użytkownicy oprogramowania mogą:

 • Konsolidować, koordynować i analizować działania we 
wszystkich jednostkach biznesowych korzystających 
z SAP Business One – bez konieczności dokonywania 
uzgodnień ręcznie

 • Zarządzać dużą liczbą oddziałów, jednostek 
biznesowych, podmiotów prawnych, również takimi, 
które posługują się różnymi walutami

 • Skrócić cykl zbierania, konsolidowania i raportowania 
danych finansowych

 • Wdrożyć ustandaryzowane i transparentne procesy 
biznesowe we wszystkich podmiotach 

 • Łatwo i intuicyjnie zarządzać wymianą informacji 
finansowych między oddziałami

 • Poprawić wydajność poprzez realizowanie krótszych i 
prostszych transakcji

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

.



3 / 7

Ustandaryzowane, transparentne procesy 
biznesowe we wszystkich podmiotach
Międzyfirmowe narzędzie integracyjne 
automatycznie tworzy transakcje międzyfirmowe 
w formie transakcji wzajemnej w programie SAP 
Business One innej jednostki biznesowej. Dzięki 
temu unika się ręcznego wprowadzania danych, 
zwiększa wydajność pracowników oraz ogranicza 
liczbę potencjalnych błędów ludzkich. 

Międzyfirmowe narzędzie integracyjne dla 
oprogramowania SAP Business One wspiera 
typowe procesy, np.  

 • Wymiana dokumentów handlowych między 
przedsiębiorstwami – np. zamówień, 
pokwitowań, faktur, not kredytowych

 • Rozliczenie przychodów i rozchodów w księdze 
głównej

 • Alokacja faktur za usługi 
 • Scentralizowane płatności

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Replikacja danych podstawowych i 
wymiana treści
Posiadacze międzyfirmowego narzędzia 
integracyjnego mogą być pewni, że ich dane 
podstawowe pozostają zgodne we wszystkich 
organizacjach. Jest to „wspólny język”, którym 
posługują się podmioty biznesowe w 
transakcjach międzyfirmowych. Ponadto dostęp 
do wspólnych danych podstawowych eliminuje 
ręczną pracę związaną z gromadzeniem danych 
w poszczególnych organizacjach. Dzięki temu 

wszystkie jednostki biznesowe korzystają ze 
spójnych danych podstawowych, w tym:

• Nazwa elementu i kluczowe atrybuty elementu
• Nazwa sprzedawcy i atrybuty kluczowych 

dostawców
• Zestawienie materiałowe
• Cennik
• Dostosowane, zdefiniowane przez użytkownika 

pola

Opracowanie „wspólnego języka” dla podmiotów 
biznesowych realizujących międzyfirmowe 
transakcje, takie jak zakupy czy fakturowanie.

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Wgląd w działalność operacyjną we 
wszystkich spółkach
Transparentność działalności biznesowej i 
zarządzanie ryzkiem to dwa najbardziej 
problematyczne obszary dla przedsiębiorstw 
posiadających liczne jednostki operacyjne. Osobie 
odpowiedzialnej za kontrolę wewnętrzną należy 
zapewnić terminowe i dokładne podsumowanie 
kont księgi głównej w celu przeprowadzenia 
konsolidacji finansowej. Z kolei kierownicy 
łańcuchów dostaw muszą mieć dobry wgląd w 
stany zapasów w różnych centrach 
magazynowych w całej organizacji, również tych 

położonych w innych krajach bądź należących do 
spółek zależnych.  

Użytkownicy międzyfirmowego narzędzia 
integracyjnego dla oprogramowania SAP Business 
One potrafią sprostać takim wyzwaniom dzięki 
następującym funkcjom:

• Wielopoziomowa konsolidacja finansowa
• Międzyfirmowy raport o zapasach 

magazynowych
• Raport o saldach oddziału
• Skonsolidowany raport analizy sprzedaży
• Raport o transakcjach niezaksięgowanych

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Lepsza kontrola i współpraca
Automatyzacja międzyfirmowych procesów 
biznesowych i wgląd w działalność jednostek 
biznesowych to za mało. Każda organizacja musi 
być kontrolowana pod kątem działań, które mają 
na nią wpływ – i to od momentu rozpoczęcia 
takich działań przez inne podmioty biznesowe. 

Międzyfirmowe narzędzie integracyjne dla 
oprogramowania SAP Business One usprawnia 
kontrolę i współpracę dzięki następującym 
funkcjom:

• Kontrola limitu kredytowego na poziomie 
skonsolidowanym

• Międzyfirmowy przepływ pracy
• Powiadomienia o transakcja biznesowych
• Wsparcie transakcji wielowalutowych i 

wieloinstancyjne

Automatyzacja konsolidacji 
wewnątrzfirmowej i procesów współpracy 
to narzędzie zwiększania wydajności i 
ograniczenia liczby błędów.

CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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Podsumowanie
Dla przedsiębiorstw korzystających z 
oprogramowania SAP Business One®, które 
posiadają wiele jednostek biznesowych lub 
spółek zależnych, możliwość międzyfirmowej 
integracji to sposób na unifikację i konsolidację 
danych finansowych we wszystkich podmiotach 
biznesowych. Jest to również metoda na 
optymalizację działań międzyfirmowych, takich 
jak zakupy, oraz na lepszy wgląd w stan zapasów 
poszczególnych jednostek.  
 
Cele
 • Ograniczeniu czasu i nakładów pracy 
związanych z transakcjami międzyfirmowymi i 
agregowaniem

 • Eliminacja kosztownych błędów związanych z 
koniecznością dokonywania uzgodnień ręcznie 
i agregacji

Rozwiązanie
 • Dane podstawowe i wymiana treści
 • Wspieranie ustandaryzowanych, 
transparentnych procesów w wielu podmiotach 
biznesowych

 • Wgląd w finanse i działalność operacyjną wielu 
podmiotów

 • Lepsza kontrola i współpraca w wielu 
podmiotach

 • Wspieranie transakcji międzyfirmowych 
prowadzonych w wielu walutach

Korzyści 
Konsolidacja, koordynacja i analiza działań we 
wszystkich jednostkach biznesowych 
korzystających z SAP
 • Business One bez konieczności dokonywania 
uzgodnień ręcznie 

 • Ograniczanie ilości błędów i dublujących się 
danych

 • Zwiększenie wydajności pracowników

Dowiedz się więcej
Odwiedź naszą stronę 
www.sap.com/businessone
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CeleKrótki opis Rozwiązania SAP KorzyściRozwiązanie Fakty
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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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