Dopřejte vašemu podnikání nový
impulz se SAP Business One
Stručně o řešení SAP
Řešení SAP pro menší a středně velké podniky

SAP Business One je navržen pro všechny potřeby
vaší menší nebo středně velké společnosti
Ať už podnikáte v čemkoliv, máme pro vás řešení

Finančně dostupný

Řešení pro jednotlivá odvětví

Komplexní

28 jazyků,

Rychlá a jednoduchá

800 lokálních partnerů

Dostatečně výkonný

Více než 65,000 zákazníků

nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO)

šitá na míru vašim potřebám

vše, co vaše oddělení potřebují,
v jednom řešení

44 lokalizovaných verzí,
podpora různých měn

implementace, zavedení do několika
dnů či týdnů

ve 150 zemích

pro růst vašeho podnikání

na celém světě používá SAP Business One
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SAP Business One je navržen pro všechny potřeby
vaší menší nebo středně velké společnosti
Ať už podnikáte v čemkoliv, máme pro vás řešení

Finanční
management

Řízení prodeje a
vztahů se zákazníky

Řízení nákupu
a zásob

Plánování výroby

Business intelligence

Analýzy a výkaznictví
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Úspěšně řiďte a rozvíjejte
vaši firmu
Aplikace SAP® Business One nabízí finančně dostupný způsob
řízení celého vašeho podnikání – od účetnictví a finančních
údajů, přes nákup, sledování stavu zásob, prodej a vztahy
se zákazníky, až po řízení projektů a lidských zdrojů. SAP
Business One vám pomůže zpřehlednit procesy a získat lepší
představu o vašem podnikání, budete moci reagovat rychleji
a rozhodovat se na základě informací v reálném čase, a tím i
zvyšovat svoje zisky.
Ucelený pohled na vaše podnikání vám pomůže mít vše
pod kontrolou
Rozumíme tomu, že v podnikání máte velké sny a velké cíle.
Tím, jak vaše podnikání roste, bývají často informace uloženy
v různých aplikacích nebo dokonce na různých místech.
Získat ucelený přehled bývá obtížné. SAP Business One
je navržen pro menší a středně velké společnosti, s nimiž
roste. Jedná se o pružné a modulární, a současně výkonné
a uživatelsky přívětivé řešení, a díky uživatelky přívětivému
rozhraní se snadno používá.
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SAP Business One
Kompletní a dle přání zákazníka upravitelné řešení
SAP Business One je ucelené integrované řešení, které
poskytuje úplný přehled o vašem podnikání a kompletní
kontrolu nad každým aspektem provozu vaší firmy. Zachycuje
veškeré kriticky důležité business informace a umožňuje k
nim okamžitý přístup a jich použití v celé šíři společnosti . Na
rozdíl od účetních balíků a kalkulačních tabulek přináší to, co
potřebujete k řízení vašich klíčových obchodních oblastí.
Protože každé podnikání je jiné, je SAP Business One navržen
s ohledem na maximální flexibilitu. Ať už jej nasadíte přímo
ve svých prostorách nebo v cloudu, přístup k SAP Business
One budete mít kdykoliv a odkudkoliv přes jakékoliv mobilní
zařízení. A protože SAP Business One běží jak na platformě
SAP HANA®, tak i Microsoft SQL server, můžete si vybrat tu
platformu, která nejvíce vyhovuje vaší firmě.
A co víc, vaši zaměstnanci mohou začít používat toto řešení
už od prvního dne. Spolu s vaším rostoucím podnikáním si
pak můžete upravovat a rozšiřovat SAP Business One tak, aby
odpovídal vašim vyvíjejícím se potřebám.

5 / 16

Chcete rozšířit své podnikání do zámoří? SAP Business One
podporuje 28 jazyků a 44 národních verzí, které dodává a
lokálně podporuje naše rozsáhlá síť více než 800 partnerů SAP
Business One.

Úplná kontrola nad
vašimi financemi

Finanční
management

SAP Business One poskytuje kompletní sadu nástrojů, které
vám pomohou řídit a zpřehlednit vaše finanční operace.
Automatizuje každodenní účetní úkoly, jako je vedení záznamů
v hlavní účetní knize a denících, podporuje výpočty daní či
transakce v několika měnách.
Můžete provádět veškeré bankovní aktivity, včetně
zpracovávání bankovních výpisů a plateb, jakož i odsouhlasení
účtů. Rovněž můžete řídit cash flow, sledovat rozpočty a
porovnávat skutečné hodnoty oproti plánovaným, a díky tomu
vidět, jak si stojíte v daném okamžiku.
Díky integraci vašich finančních operací v reálném čase s
dalšími firemními procesy, jako je nákup a prodej, můžete
urychlit transakce a zlepšit přehled o finančních tocích.

• Účetnictví – automatické zpracování veškerých
klíčových účetních procesů, jako jsou např. zápisy do
deníku, pohledávky a závazky.
• Kontroling – přesně spravujte vaše finanční toky,
sledujte svůj dlouhodobý majetek, kontrolujte rozpočty
a projektové náklady.
• Zjednodušení ve správě dlouhodobého majetku –
funkce virtuálního dlouhodobého majetku vás osvobodí
od opakovaného ručního zadávání dat.
• Bankovnictví a odsouhlasení účtů – rychle párujte
otevřené transakce, zpracovávejte výpisy z účtů a
provádějte platby při použití různých metod, jako jsou
např. šeky, platby v hotovosti a bankovní převody.
• Finanční výkazy a analýzy – vytvářejte standardní
nebo dle potřeb zákazníka upravené výkazy z dat v
reálném čase pro obchodní plánování či pro potřeby
auditu.
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Vytvářejte si bázi
loajálních zákazníků

Řízení prodeje a
vztahů se zákazníky

Získávání nových zákazníků je důležité pro úspěch podnikání,
ale stejně tak důležité je maximální využívání zákaznických
vztahů.
SAP Business One poskytuje nástroje, které vám pomohou
účinně řídit celý proces prodeje a životní cyklus zákazníka –
od prvotního kontaktu po finální prodej, poprodejní servis a
podporu.
Integrované funkce řešení poskytují kompletní přehled o
potenciálních a existujících zákaznících, takže lépe pochopíte
a splníte jejich potřeby. V důsledku toho můžete měnit
potenciální zákazníky v zákazníky skutečné, zvyšovat odbyt a
ziskovost a zvyšovat též i spokojenost zákazníků.

• Řízení prodeje a příležitostí – sledujte příležitosti a
aktivity od prvního kontaktu po uzavření obchodu.
• Řízení marketingových kampaní – vytvářejte, spravujte
a analyzujte marketingové aktivity.
• Řízení zákazníků – uchovávejte veškerá důležitá
data o zákaznících na jednom místě, synchronizujte
a spravujte zákaznické kontakty uložené v Microsoft
Outlook.
• Řízení servisu – účinně spravujte záruční a servisní
smlouvy, rychle reagujte na žádosti o servisní práce.
• Výkaznictví a analýzy – vytvářejte detailní výkazy o
všech aspektech procesu prodeje, včetně prognóz
prodeje a sledování prodejních příležitostí pomocí
šablon, které vám ušetří čas.
• Aktivujte svůj prodejní tým – spravujte své informace
o prodeji za pochodu díky mobilní aplikaci SAP Business
One Sales.

7 / 16

Optimalizujte nákupy
pro zvýšení zisku

Řízení nákupu a zásob

Každý menší podnik potřebuje systematický přístup k řízení
procesu nákupu, od poptávání nabídek od dodavatelů přes
vytváření objednávek po placení dodavatelům. SAP Business
One pomáhá řídit kompletní cyklus od objednávky po platbu,
včetně příjemek, faktur, vrácení zboží a plateb. Integrované
reportingové nástroje vám umožní jednoduše porovnávat
dodavatele a jejich ceny, a vyjednat tak lepší podmínky a
identifikovat příležitosti pro úsporu nákladů.

• Nákup – vytvářejte nákupní požadavky, objednávky
a potvrzení o příjmu zboží; propojte si nákupní
dokumenty a sledujte historii vytvořených dokumentů
pro účely auditu; spravujte vracení zboží, dodatečné
výdaje a různé měny.
• Správa kmenových dat – spravujte detailní data v
uživatelsky přívětivém rozhraní, zobrazujte si stav
účtu a nákupní analýzy a evidujte detailní informace o
nákupu včetně ceníků a informacemi o daních.
• Integrace skladu a účetnictví – dosáhněte
synchronizace příjmů zboží a skladových zásob v
reálném čase.
• Zpracovávejte faktury, storna a dobropisy, vše
s odkazem na objednávku; plánujte vaše potřeby
materiálů a podle toho vytvářejte harmonogramy
vašich nákupů.
• Jednodušší, aktuální výkaznictví – generujte výkazy v
reálném čase a zobrazujte je v různých formátech nebo
pomocí dashboardů.
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Transparentní řízení
zásob a distribuce

Plánování výroby

SAP Business One poskytuje přesné informace o příchozích
a odchozích zásilkách, stavu zásob a umístění jednotlivých
položek. Vaše zásoby můžete oceňovat pomocí standardních
pevných cen, pohyblivého průměru, FIFO a jiných metod. Dále
můžete sledovat stav zásob a přemisťování zásob v reálném
čase. Můžete v reálném čase provádět inventury zásob a
kontrolu dostupnosti, spravovat standardní i speciální ceny.
Dále můžete aplikovat množstevní, hotovostní a zákaznické
slevy a spustit si výkazy, které odhalí jejich dopad.

• Řízení skladu a zásob - spravujte své zásoby s
využitím různých cenových modelů, evidujte kmenová
data jednotlivých položek a používejte několik různých
měrných jednotek a cenotvorbu.
• Řízení skladovacích míst – spravujte zásoby v několika
skladech, rozdělte sklady do několika dílčích zón,
stanovte si pravidla používání, optimalizujte pohyb
zásob a redukujte dobu vychystávání.
• Příjem zboží a výdeje – zaznamenávejte příjem a výdej
zboží; sledujte umístění a přesouvání zásob, využijte
konsignační sklad, sklad přímé dodávky, provádějte
jednorázové či pravidelné inventury.
• Plánování výroby a požadavků na materiál vytvářejte a evidujte několikaúrovňové kusovníky,
vydávejte a uvolňujte výrobní zakázky, vydávejte
materiál na zakázky manuálně nebo zpětným odběrem,
a spravujte globálně ceny pro rozpisky materiálu.
• Efektivní výkaznictví – generujte výkazy s aktuálními
daty a zobrazujte je v různých formátech nebo pomocí
dashboardů.
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Získejte přehled díky
business intelligence,
analýz a výkazů

Business
Intelligence

SAP Business One poskytuje výkonné analytické a
reportingové nástroje. Zahrnuje bezplatnou a plně
integrovanou verzi SAP Crystal Reports® pro SAP Business
One, takže můžete shromažďovat data z několika zdrojů a
generovat aktuální a přesné výkazy založené na datech z celé
společnosti. SAP Crystal Reports, integrované s Microsoft
Office, vám umožní vybírat z velké řady formátů výkazů a mít
kontrolu nad přístupem k zobrazovaným informacím.
Díky volitelné Analytics powered by SAP HANA využívá
SAP Business One pro analýzu a výkaznictví výhod in
memory computingu. Získáte v reálném čase přístup
k předdefinovaným dashboardům a výkazům, jakož i
nástrojům pro podporu rozhodování. Formuláře a dotazy
můžete upravovat na míru tak, aby splňovaly vaše specifické
požadavky, a to i bez technického zaškolení. Můžete také
konfigurovat nastavení a stanovit tak směnné kurzy,
parametry přístupových práv a vytvářet importní a exportní
funkce pro interní poštu, e-maily a data.
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• Tvorba výkazů a jejich přizpůsobení dle požadavků –
přistupujte k datům z několika zdrojů, vytvářejte výkazy
a přizpůsobujte ty stávající s minimálními náklady na IT.
• Interaktivní analýzy – využívejte tyto analýzy se
standardními funkcemi MS Excel k vytváření výkazů a k
pohledu na vaše podnikání z nových úhlů.
• Intuitivní nástroje – funkce drag and relate, zanoření
do detailnější úrovně (Drill down), podpora vyhledávání
a upozornění založená na workflow.
• Analytické nástroje a předdefinované KPI (klíčové
ukazatele výkonnosti) vám umožní zobrazit průměrnou
odchylku od plánovaného dne dodání či nejlepších pět
zaměstnanců prodeje
• Obohaťte své výkazy působivými vizualizacemi - díky
integraci SAP Lumira pro SAP Business One.

Umožněte vašim
zaměstnancům, aby
přijímali chytrá rozhodnutí
rychleji
SAP Business One tím, že zachycuje veškeré kriticky důležité
informace z oblasti prodeje, zákazníků, provozu a financí, a to
vše okamžitě zpřístupňuje v rámci celé společnosti, podporuje
vaše zaměstnance v lepším, jistějším a rychlejším rozhodování.
Díky integraci těchto dat do jednoho systému místo několika
nepropojených systémů či tabulek eliminuje duplicitní datové
záznamy a s tím související náklady a chyby. Pokud se
vyskytne důležitá obchodní událost, upozornění založená na
workflow spouští automatické odpovědi a umožní vám se tak
soustředit na nejdůležitější události. Budete mít jasný přehled
o tom, jak si vaše podnikání vede, a současně větší důvěru v
informace používané při vašem rozhodování.
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Analýzy a
výkaznictví

Spolu s plně integrovanými SAP Crystal Reports pro
SAP Business One můžete vytvářet dashboardy a
výkazy, které poskytují přehled o všech oblastech
podnikání. Intuitivní interaktivní drill-down funkcionalita
vám pomůže získat odpovědi na nejdůležitejší otázky.
Zaměstnanci budou moci rychleji řešit potřeby zákazníků
a vedoucí pracovníci budou moci přesně sledovat tržby,
náklady a finanční toky za účelem hodnocení výkonnosti
a přijímání rychlého nápravného opatření.
Pro ještě rychlejší přístup k informacím poskytuje verze
SAP Business One powered by SAP HANA výkonné
analytické funkce v reálném čase, čímž zjednodušuje
uživatelům vyhledávání potřebných informací v SAP
Business One a vytváření standardních nebo ad hoc
výkazů v jediném okamžiku.

Najděte vhodné řešení pro vaší rostoucí firmu
Využijte výhody rozsáhlé funkcionality zaměřené pro různá odvětví, v praxi osvědčených postupů a procesů vestavěných do
SAP Business One. S tím, jak bude vaše podnikání růst, můžete rozšiřovat řešení SAP Business One tak, aby odpovídalo vašim
konkrétním výzvám ve vašem odvětví, pomocí vývojové softwarové sady SAP Business One studio nebo jednoho z více než
500 přídavných řešení vytvořených našimi partnery.
Spotřební zboží

Přispůsobte každý aspekt
vašeho podnikání potřebám
současných spotřebitelů –
díky softwaru SAP Business
One pro odvětví spotřebního
zboží. Předvídejte, plánujte a
řiďte poptávku – a dodávejte
spotřební zboží a produkty,
po kterých zákazníci dychtí.

Průmyslové stroje a
komponenty

Uspokojujte poptávku
zákazníků a vyvíjejte
nové zdroje příjmů se
SAP Business One pro
průmyslovou výrobu.
Redukujte náklady na
dodavatelské řetězce,
zkracuje dobu cyklů,
minimalizujte zmetkovost
a míru přepracování, a
v konečném důsledku
urychlete dobu k dosažení
zisku.

Profesionální služby

Maloobchod

Velkoobchodní distribuce

Dodávejte konzistentní,
vysoce hodnotné služby
vašim klientům díky
softwaru SAP Business One
Vytvořte si opakovatelný
proces pro poskytování
služeb – a zkvalitněte tak
plánování zdrojů, řízení
projektů, účtování, a jiné.

Poskytněte svým
zákazníkům výrobky,
informace a personalizované
nákupní zkušenosti, po
ktreých touží – ve všech
prodejních kanálech – díky
SAP Business One pro
maloobchod. Využívejte
přehledy o zákaznících
a prodejních místech v
reálném čase a optimalizujte
vše od reklamy po váš
dodavatelský řetězec.

Proaktivně uspokojujte
poptávku zákazníků i
dodavatelů díky SAP
Business One pro
velkoobchodní distribuci.
Zlepšujte vše od plánování
dodávky po řízení zásob
a dodavatelského řetězce
– a využijte flexibilní,
plně integrované procesy
k dosažení co nejlepší
provozní výkonnosti.

Chcete-li se dozvědět více informací nebo se podívat na příběhy úspěšných zákazníků, navštivte
http://go.sap.com/product/enterprise-management/business-one.html
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SAP Business One, řešení pro vaší firmu dnes, zítra i
v budoucnosti
Cloud

Buďte mobilní

Instalace v prostorách firmy

Nyní můžete využívat SAP Business
One Cloud za měsíční licenční poplatek.
Spolu s vaším podnikáním poroste i
vaše řešení SAP Business One.

Spravujte své podnikání za pochodu a
aktivujte svůj prodejní tým s využitím
mobilních aplikací SAP Business
One. Budete mít vše pod kontrolou
a k dispozici kdykoliv, odkudkoliv a z
jakéhokoliv mobilního zařízení.

Chcete-li si instalovat řešení SAP
Business One tradičně ve fyzických
prostorách vaš firmy, je to naprosto v
pořádku. Máme řešení, které vyhovuje
všem potřebám našich zákazníků.
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Boření mýtů – říká se, že řešení SAP Business One je...
Příliš drahé
Řešení SAP Business One bylo navrženo tak, aby bylo cenově dostupné i pro
menší podniky, má nízké celkové náklady na vlastnictví a představuje jednu
komplexní aplikaci, která bude pokrývat veškeré potřeby vašich útvarů a
oddělení.

Příliš složité
Do SAP Business One jsme toho zabalili hodně, ano,
ale toto řešení je také modulární a flexibilní a nabízí
více než 500 přídavných řešení šitých na míru různým
odvětvím nebo speciálním funkcím. Navíc je tu
vytvořena síť přes 800 SAP Business One partnerů,
kteří vám poskytnou podporu po celém světě.

Náročné na implementaci
Rychlá a snadná implementace – zavedení do
několika dnů či týdnů. SAP Business One má více než
65,000 zákazníků, je implementován ve více než 150
zemích, 28 jazycích a 44 lokalizovaných verzích.
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Ať už podnikáte v čemkoliv, máme pro vás řešení.
Aplikace SAP® Business One, navržená speciálně pro menší a středně velké
podniky, je ucelené cenově dostupné řešení pro řízení celé vaší společnosti –
včetně finančních oblastí, prodeje, vztahů se zákazníky a provozních operací.
Toto řešení, prodávané výlučně prostřednictvím partnerů SAP, pomáhá
zpřehlednit vaše operace od začátku do konce, získat okamžitý přístup k
úplným informacím a urychlovat rentabilní růst vaší firmy.

http://go.sap.com/product/enterprise-management/business-one.html
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