Nowe mo˝liwoÊci dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw
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Firma SAP, uznany w Êwiecie producent aplikacji biznesowych,
w∏aÊnie wprowadzi∏a na rynek rozwiàzanie SAP Business One
– idealny system dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.

podr´czników i publikacji na jego temat sprawia,
˝e perspektywa pracy z nim nie stanowi problemu
dla informatyka w ma∏ej czy Êredniej firmie.

– wszystko to u∏atwi prac´ w dziale IT, pozwoli
na rozszerzenie dotychczasowej wiedzy, podj´cie nowych
tematów itd.

SAP Business One to zintegrowany system o modu∏owej
budowie, posiadajàcy standardowe interfejsy do wewn´trznych
oraz zewn´trznych êróde∏ danych, komputerów przenoÊnych,
aplikacji CRM, innych systemów i popularnych programów
do raportowania.

MECHANIZMY INTEGRACJI

WSPARCIE LOKALNEGO PARTNERA SAP

System umo˝liwia integracj´ z oprogramowaniem biurowym
(Word, Excel) oraz pocztowym funkcjonujàcym w firmie.
Mo˝liwe jest równie˝ automatyczne wysy∏anie faksów
bezpoÊrednio z systemu SAP Business One.

Rozwiàzanie to oferuje intuicyjny oraz ergonomiczny
interfejs u˝ytkownika, pozwalajàcy zredukowaç do minimum
czas potrzebny na wykonanie okreÊlonej operacji.
Wszystko to sprawia, ˝e jest to system, który u˝ytkownicy
mogà ∏atwo poznaç i sprawnie obs∏ugiwaç. SAP Business One
to nowoczesne rozwiàzanie u∏atwiajàce codziennà prac´
i otwierajàce nowe mo˝liwoÊci dzia∏ania oraz zapewniajàce
mo˝liwoÊç wykorzystania najnowszych technologii.
Jego otwarta architektura sprawia, ˝e dost´p do danych
jest znacznie u∏atwiony i mo˝liwy na wiele sposobów.

KRÓTKI, MA¸O ABSORBUJÑCY PROCES WDRO˚ENIA

W zwiàzku z tym, ˝e partnerzy SAP Business One dzia∏ajà
g∏ównie lokalnie, obs∏ugujàc klientów na przyk∏ad w danym
regionie, czas reakcji na zg∏oszenie lub zapytanie serwisowe
ze strony klienta zosta∏ zminimalizowany. Mo˝liwoÊç bliskiej
wspó∏pracy z partnerem ma równie˝ aspekt psychologiczny
– klienci mogà czuç si´ bezpiecznie, poniewa˝ wiedzà,
˝e gdy tylko b´dà potrzebowaç wsparcia, otrzymajà je
– szybko i w profesjonalny sposób.

STABILNA BAZA SQL SERVER

Rozwiàzanie oferowane przez SAP jest systemem dzia∏ajàcym
na platformie MS Windows, wspó∏pracujàcym z popularnym
i stabilnym serwerem bazy danych MS SQL Server.
Zapewnia to szeroki dost´p do aplikacji i ich skalowalnoÊç.
Jest to powszechnie stosowane Êrodowisko, a liczba dost´pnych

System SAP Business One nie wymaga intensywnego
nadzoru ze strony dzia∏u IT, którego praca jest ograniczona
do wykonywania rutynowych dzia∏aƒ, takich jak tworzenie
kopii bezpieczeƒstwa, administracja u˝ytkownikami
i uprawnieniami. Samo wdro˝enie jest natomiast krótkie
i nieskomplikowane. Konfiguracj´ systemu i jego
dostosowanie do potrzeb firmy przeprowadzajà kluczowi
u˝ytkownicy wspierani przez konsultanta firmy partnerskiej.
Szef dzia∏u IT pe∏ni wi´c rol´ eksperta, osoby wspierajàcej,
a nie wykonawcy raportów, które u˝ytkownicy mogà
opracowywaç samodzielnie.

DOÂWIADCZENIE, KTÓRE PROCENTUJE

Implementacja systemu, którego dostawcà jest firma SAP
– Êwiatowy lider w dziedzinie oprogramowania
wspomagajàcego zarzàdzanie przedsi´biorstwem – na pewno
podnosi rang´ firmy (zw∏aszcza w przypadku ma∏ych
organizacji posiadajàcych cz´sto rozwiàzania pochodzàce
od lokalnych dostawców, ma∏o znanych na rynku).
Wdro˝enie to pozwoli zdobyç przewag´ nad konkurencjà
i b´dzie dobrà wizytówkà firmy.

ÂWIAT NOWEJ TECHNOLOGII

Implementacja systemu wià˝e si´ z rozpocz´ciem pracy
ze sprz´tem nowej generacji. Wydajny serwer, stacje robocze,
nowy system operacyjny, oprogramowanie faksowe

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. 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. SAP Business One to stale rozwijany
i unowoczeÊniany system. Jego kolejne wersje dostarczane
sà klientom w ramach rocznej op∏aty abonamentowej.
Dzi´ki jego otwartej strukturze zapewniona jest ∏atwa Êcie˝ka
migracji do systemów mySAP All-in-One oraz mySAP.com.
Do zalet systemu SAP Business One mo˝na zaliczyç równie˝
mo˝liwoÊç tworzenia instalacji mieszanych, zawierajàcych
dwie rodziny produktów SAP Business One i mySAP.com.
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SAP BUSINESS ONE TO NOWY KIERUNEK
W INFORMATYZACJI. PRZY¸ÑCZ SI¢
DO RODZINY SAP JU˚ DZISIAJ.

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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