
NOWOCZESNE NARZ¢DZIE
DO ZARZÑDZANIA
FINANSAMI FIRMY

Nowe mo˝liwoÊci dla ma∏ych 
i Êrednich przedsi´biorstw



RAPORTOWANIE W FORMIE GRAFICZNEJ 

W CZASIE RZECZYWISTYM 

Architektura systemu oraz mechanizm drag&relate 

umo˝liwiajà sporzàdzanie w bardzo prosty sposób 

syntetycznych zestawieƒ zapewniajàcych przeglàd stanu

firmy – wystarczy par´ klikni´ç myszkà. Dzi´ki temu,

˝e SAP Business One jest systemem zintegrowanym, 

wszystkie dane sà zawsze aktualne.

KONTROLA ZDARZE¡ KRYTYCZNYCH

Dzi´ki wbudowanemu systemowi alarmów kadra zarzàdzajàca

mo˝e otrzymywaç na bie˝àco wszystkie istotne informacje

zwiàzane z funkcjonowaniem firmy, niezale˝nie od tego,

czy dana osoba pracuje w systemie czy te˝ znajduje si´ poza firmà 

– jednà z mo˝liwoÊci aktywacji alarmu jest wys∏anie SMS-a.

SYSTEM PORZÑDKUJÑCY PROCESY BIZNESOWE

Wdro˝enie zintegrowanego systemu informatycznego 

jest dobrà okazjà do przeglàdu i usystematyzowania procesów

biznesowych funkcjonujàcych w danej firmie. Jest to nieraz

jedyny sposób, by porzuciç pewne zasz∏oÊci i rozpoczàç

funkcjonowanie wed∏ug nowych standardów oraz metod.

WSPARCIE REALIZACJI STRATEGII BIZNESOWYCH

W d∏u˝szej perspektywie wdro˝enie nowoczesnego systemu

zintegrowanego pozwala na realizacj´ strategicznych celów

firmy, np. na zwi´kszenie sprzeda˝y, popraw´ jakoÊci obs∏ugi

klientów, redukcj´ zapasów magazynowych, redukcj´ kosztów.

POPRAWA EFEKTYWNOÂCI PRACY 

I SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI

Implementacja systemu wymuszajàcego pewnà dyscyplin´ 

w wykonywaniu codziennych zadaƒ przez pracowników

firmy powoduje wzrost efektywnoÊci pracy, redukcj´ 

nadmiarowych dzia∏aƒ oraz ogólnà popraw´ jakoÊci procesów

biznesowych. Optymalizacja procesów obj´tych dzia∏aniem

systemu powoduje tak˝e, ˝e koszty implementacji 

oprogramowania zwracajà si´ w bardzo krótkim czasie.

NIEZALE˚NOÂå OD DZIA¸U IT

Poniewa˝ system nie wymaga intensywnego nadzoru 

ze strony dzia∏u IT (poza wykonywaniem rutynowych

dzia∏aƒ, takich jak tworzenie kopii bezpieczeƒstwa, 

administracja u˝ytkownikami i uprawnieniami), nast´puje

faktycznie przeniesienie opieki na pracowników

odpowiedzialnych za kwestie merytoryczne 

– to oni, a nie informatycy, sà „w∏aÊcicielami rozwiàzania”.

NOWOCZESNY SYSTEM 

I SPRAWDZONY DOSTAWCA

System SAP Business One pochodzi od wiodàcego 

dostawcy oprogramowania wspomagajàcego zarzàdzanie

przedsi´biorstwem, b´dàcego jednoczeÊnie liderem 

w obszarze rozwiàzaƒ technologicznych. Jest to wi´c system

nowoczesny i zaawansowany technologicznie. Firma SAP,

znana z przeznaczania znacznych Êrodków na rozwój

swoich rozwiàzaƒ, zapowiada sta∏à rozbudow´ systemu.

Firma SAP, uznany w Êwiecie producent aplikacji biznesowych,

w∏aÊnie wprowadzi∏a na rynek rozwiàzanie SAP Business One

– zaprojektowane specjalnie dla ma∏ych i Êrednich 

przedsi´biorstw, spe∏niajàce wszystkie wymagania firm 

z tego sektora.

Zdobycie pozycji lidera w swojej bran˝y, zwi´kszenie 

przychodów oraz redukcja kosztów to cele, które obecnie 

wyznaczajà sobie ma∏e i Êrednie firmy. Do ich realizacji

niezb´dne jest nowe oprogramowanie do zarzàdzania firmà

wyró˝niajàce si´ szybkoÊcià implementacji, ∏atwoÊcià obs∏ugi

oraz optymalnym wykorzystaniem aktualnej infrastruktury

informatycznej. Jego funkcjonalnoÊç powinna byç na tyle

efektywna, by mog∏a wspomagaç rozwój firmy w przysz∏oÊci.

JednoczeÊnie jego cena musi byç na tyle przyst´pna, 

aby rozwiàzanie to by∏o dla firmy inwestycjà, na którà 

mo˝e sobie pozwoliç ju˝ teraz. Odpowiedzià na te wszystkie

wyzwania jest w∏aÊnie SAP Business One. 

Rozwiàzanie to zapewnia maksymalnà kontrol´ kosztów 

i ∏atwy dost´p w czasie rzeczywistym do informacji 

znajdujàcych si´ w dowolnym miejscu w systemie, 

co wspomaga proces okreÊlania nowych szans sprzeda˝y, 

szybkie wprowadzenie nowych produktów na rynek 

oraz zapewnia wysoki poziom wsparcia i obs∏ugi klientów.

SAP Business One oferuje firmom narz´dzia niezb´dne 

do zarzàdzania szansami sprzeda˝y, m.in. funkcjonalnoÊç

dost´pu do informacji dotyczàcych zysku brutto oraz zapasów.

WÊród zalet tego systemu nale˝y wymieniç zintegrowanà

modu∏owà budow´, niezwykle bogatà funkcjonalnoÊç 

analitycznà oraz mo˝liwoÊç prostej i szybkiej implementacji.

Bogaty zbiór modu∏ów (Administracja, Ksi´ga, Sprzeda˝,

Zakup, Partnerzy Handlowi, Banki, Magazyn, Produkcja,

Kalkulacja, Raporty) gwarantuje kompleksowe zarzàdzanie

ka˝dym z obszarów firmy. Jest to mo˝liwe m.in. dzi´ki 

zaawansowanym funkcjom do analizy i kontroli kosztów,

gwarantujàcym wzrost wydajnoÊci pracowników, p∏ynnà 

komunikacj´ z dostawcami oraz zwi´kszenie efektywnoÊci

wykonywanych operacji. Dzi´ki SAP Business One tak˝e 

proces sprzeda˝y stanie si´ ∏atwiejszy i bardziej przejrzysty, 

pomogà w tym liczne raporty, a tak˝e narz´dzia 

do planowania kolejnych kampanii.

Wspó∏praca z SAP to zwiàzek ze stabilnym dostawcà, 

który b´dzie pracowa∏ nad rozwojem oferowanych produktów,

tak aby zawsze by∏y one dostosowane do wymagaƒ klientów,

a nawet je wyprzedza∏y. SAP jest gwarantem bezpieczeƒstwa

systemu oraz jego jakoÊci.

MO˚LIWA MIGRACJA DO mySAP 

W MIAR¢ ROZWOJU FIRMY

Ogromnà zaletà systemu jest to, ˝e roÊnie on i rozwija si´

razem z firmà. W przypadku powi´kszenia przedsi´biorstwa

lub rozszerzenia jego dzia∏alnoÊci zawsze b´dzie istnia∏a

mo˝liwoÊç skorzystania z atrakcyjnej cenowo Êcie˝ki migracji

do kolejnych rozwiàzaƒ SAP przeznaczonych dla wi´kszych

firm. Fakt ten jest o tyle istotny, ˝e nie powoduje koniecznoÊci

powielania kosztów, które zosta∏y ju˝ poniesione 

na implementacj´ systemu – wi´kszoÊç ustawieƒ 

konfiguracyjnych zostanie automatycznie przeniesiona 

do nowego systemu.

W efekcie wdro˝enia osoba zarzàdzajàca firmà uzyska sta∏y 

i globalny dost´p do najbardziej aktualnych danych ca∏ej 

organizacji, b´dzie mog∏a efektywnie zarzàdzaç swoimi 

zasobami, nad którymi zdob´dzie ca∏kowità kontrol´.

Szybkie wdro˝enie gwarantuje szybki zwrot z nak∏adów 

na inwestycje. Dodatkowo ka˝da firma wdra˝ajàca nasz 

system mo˝e uzyskaç dofinansowanie z Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, nawet do 60% wartoÊci inwestycji.
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SAP BUSINESS ONE WPROWADZI W KA˚DEJ 

FIRMIE UNIJNE STANDARDY ZARZÑDZANIA. 

WARTO WDRO˚Yå NASZ SYSTEM TERAZ, 

ZANIM ZROBI TO KONKURENCJA!

SAP jest wiodàcym Êwiatowym dostawcà najnowoczeÊniejszego

oprogramowania biznesowego, usprawniajàcego zarzàdzanie

i kooperacj´ firm ró˝nej wielkoÊci dzia∏ajàcych we wszystkich

bran˝ach gospodarki. Firma powsta∏a 30 lat temu

w Niemczech i dzisiaj jest korporacjà mi´dzynarodowà.

Obecnie oko∏o 18.500 przedsi´biorstw. z ponad 120 krajów

wykorzystuje blisko 44.500 instalacji oprogramowania SAP.

Poczàtkowo SAP dostarcza∏ system R/2, a od 1993 roku 

oferowa∏ swój flagowy produkt, system klasy ERP SAP R/3. 

W 2002 roku do grona produktów w∏àczono rozwiàzanie 

dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw – SAP Business One.

Obecnie SAP jest najwi´kszym mi´dzynarodowym dostawcà

zintegrowanych systemów wspomagajàcych zarzàdzanie

przedsi´biorstw i czwartà pod wzgl´dem wielkoÊci obrotów

firmà na Êwiecie produkujàcà oprogramowanie. SAP AG 

jest te˝ jednà z trzech firm informatycznych, okreÊlanych

przez analityków Gartner Group jako jednostka na rynku

informatycznym, która b´dzie odgrywaç kluczowà rol´ 

tak˝e po roku 2010. 

SAP jest firmà aktywnà na ca∏ym Êwiecie. èród∏em obecnej

pozycji SAP jest rynek europejski. Poza nim SAP coraz 

silniej zaznacza swojà obecnoÊç w Stanach Zjednoczonych 

i Kanadzie. Filie SAP zosta∏y tak˝e za∏o˝one w Azji, Australii,

Japonii i Po∏udniowej Afryce. Mi´dzynarodowego charakteru

firmy dowodzi bezpoÊrednia obecnoÊç SAP w ponad 50 

krajach Êwiata. W ciàgu ostatnich 10 lat swojej dzia∏alnoÊci

SAP systematycznie i znaczàco zwi´ksza swoje przychody

oraz zyski. Stanowi to najlepsze zabezpieczenie interesów

Klientów firmy SAP, poprzez gwarancj´ ekonomicznej 

stabilnoÊci dostawcy oraz systematycznego rozwoju 

i doskonalenia produktu.  W Polsce spó∏ka SAP dzia∏a 

od 1995 r., a z jej rozwiàzaƒ korzysta ju˝ blisko 300 polskich

przedsi´biorstw, w tym ponad 70 klientów SAP Business One. 
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