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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.

System SAP Business One zapewnia zawsze aktualny obraz 

finansów firmy i gwarantuje ich sprawnà obs∏ug´. 

Dzi´ki integracji automatyzuje on wiele rutynowych 

czynnoÊci, sprawia, ˝e codzienne prace finansowe sà ∏atwiejsze.

Zapewnia tak˝e sta∏y dost´p do najbardziej aktualnych

danych firmy. Mocnà stronà tego rozwiàzania jest bogata

sprawozdawczoÊç zapewniajàca dost´p do wszystkich 

rodzajów raportów: raportów dla kierownictwa, raportów

ksi´gowych, sprawozdaƒ dotyczàcych zapasów, sprawozdaƒ

finansowych i raportów wspomagajàcych procesy 

podejmowania decyzji.

WÊród jego zalet nale˝y wymieniç proste w obs∏udze

narz´dzia do intuicyjnego tworzenia w∏asnych raportów, 

bogatà funkcjonalnoÊç analitycznà oraz mo˝liwoÊç prostej 

i szybkiej implementacji. SAP Business One oferuje

równoczeÊnie szerokie mo˝liwoÊci samodzielnego tworzenia

zaawansowanych raportów, takich jak: prognozy p∏atnoÊci,

raport bud˝etowania czy rachunek zysków i strat.

BezpoÊrednie korzyÊci u˝ytkownikom systemu zapewniajà

tak˝e narz´dzia do intuicyjnego tworzenia zestawieƒ, 

mo˝liwoÊç obs∏ugi procesu wieloszczeblowego zatwierdzania

dokumentów oraz integracja z pakietem biurowym 

MS Office. Wszystko to w po∏àczeniu z ergonomicznym 

i intuicyjnym interfejsem u˝ytkownika sprawia, ˝e graficzne

tworzenie dokumentów (faktur, raportów) jest dziecinnie

proste. W systemie standardowym dost´pnych jest tak˝e

kilkadziesiàt gotowych szablonów.

Controlling (centra zysków, czynniki kosztów, projekt)

SAP Business One umo˝liwia definiowanie centrów zysku,

pozwalajàc na efektywne monitorowanie i zarzàdzanie

procesami gospodarczymi. Generowane w tym systemie 

raporty zawierajà istotne informacje o powsta∏ych kosztach

oraz osiàgni´tych przychodach, posortowane wed∏ug 

obszarów lub dzia∏ów przedsi´biorstwa. 

U˝ytkownik mo˝e dowolnie definiowaç miejsca powstawania

kosztów lub dzia∏y przedsi´biorstwa jako centra zysku, 

a nast´pnie przypisywaç do nich konta kosztów i przychodów,

dzi´ki czemu mo˝liwa b´dzie póêniejsza, automatyczna 

aktualizacja danych centrów zysku w odniesieniu do operacji

wprowadzonych do systemu. U˝ytkownik okreÊla tak˝e

sposób rozliczania kosztów i przychodów na poszczególne

centra zysków. System SAP Business One oferuje równie˝

raporty dla controllingu. I tak u˝ytkownik mo˝e wykonaç

raport dla centów zysku wed∏ug zadanej regu∏y rozdzia∏u

kosztów, wed∏ug kont powiàzanych z centrami, 

wed∏ug miesi´cy.

RAPORTY FINANSOWE

System SAP Business One zawiera mi´dzy innymi takie 

raporty finansowe, jak bilans próbny, bilans oraz rachunek

zysków i strat. W tych raportach salda z dokumentów, 

które zosta∏y zaksi´gowane na kontach wybranych 

przez u˝ytkownika, sà obliczane dla ustalonego okresu. 

Za pomocà SAP Business One jako uzupe∏nienia 

do raportów finansowych mo˝na generowaç porównawcze

raporty finansowe. Dzi´ki temu mo˝liwe jest zestawienie 

raportów finansowych z ró˝nych lat oraz raportów

odr´bnych firm  System ten pozwala na wyÊwietlenie 

wszystkich raportów ksi´gowych wed∏ug waluty obcej.
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CASH FLOW

SAP Business One oferuje tak˝e nowoczesny raport 

Cash Flow, który jest wykorzystywany do analizy przep∏ywu

Êrodków pieni´˝nych na podstawie wszystkich przychodów 

i wydatków, na przyk∏ad czeków, kart kredytowych,

transakcji na kontach, zobowiàzaƒ odbiorców itp. 

Mo˝liwe jest zdefiniowanie, jak szczegó∏owo majà zostaç

przedstawione wyniki w ka˝dym przypadku. W ten sposób

system SAP Business One dostarcza u˝ytkownikowi 

istotnych informacji o p∏ynnoÊci firmy – takich, których

rachunek zysków i strat nie jest w stanie zapewniç. 

Jest to mo˝liwe, poniewa˝ raport Cash Flow uwzgl´dnia, 

czy otwarte p∏atnoÊci zosta∏y zap∏acone czy nie 

lub czy u˝ytkownik mo˝e liczyç na zap∏acone zobowiàzania.

Za pomocà raportu Cash Flow mo˝na okreÊliç przysz∏e 

przychody i wydatki oraz opracowaç prognozy. 

JeÊli istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e firma u˝ytkownika mo˝e

mieç w przysz∏oÊci problemy z p∏ynnoÊcià, raport wskazuje

je w odpowiednim czasie i umo˝liwia podj´cie w∏aÊciwych

dzia∏aƒ. W raporcie Cash Flow p∏atnoÊciom przychodzàcym

nadawane sà poziomy bezpieczeƒstwa w celu oszacowania

prawdopodobieƒstwa dokonania p∏atnoÊci. Oznacza to, 

˝e raport uwzgl´dnia, i˝ nie wszystkie p∏atnoÊci przychodzàce

sà gwarantowane lub p∏atnoÊç mo˝e zostaç opóêniona.

Poziomy bezpieczeƒstwa sà przypisywane automatycznie 

dla oczekiwanych p∏atnoÊci i przychodów, w zale˝noÊci 

od typu p∏atnoÊci. JeÊli r´cznie wprowadzane jest dodatkowe

ksi´gowanie, równie˝ nale˝y je przypisaç do poziomów 

bezpieczeƒstwa. Mo˝na tak˝e okreÊliç dodatkowe operacje,

które majà zostaç w∏àczone do raportu. Te operacje mog∏y 

nie zostaç utworzone w systemie, nale˝y je jednak w∏àczyç 

do raportu. Na przyk∏ad pó∏roczna p∏atnoÊç czynszu b´dzie

wymagalna w okresie zdefiniowanym w raporcie. 

Innym przyk∏adem mogà byç ró˝nice pomi´dzy zewn´trznym

wyciàgiem bankowym a danymi w systemie, które jeszcze 

nie zosta∏y uzgodnione.

KREATOR RAPORTÓW

U˝ytkownik mo˝e tworzyç tak˝e indywidualne raporty 

finansowe, zgodnie z w∏asnymi potrzebami biznesowymi.

Podczas opracowywania rachunku zysków i strat mo˝na

wykorzystaç równie˝ formu∏y obliczeniowe, które pozwalajà

obliczyç wynik finansowy wed∏ug zdefiniowanych 

przez u˝ytkownika regu∏.

BUD˚ETOWANIE

System oferuje funkcje bud˝etowania do Êledzenia wydatków

organizacji po∏àczone z mo˝liwoÊcià blokowania wprowadzania

transakcji, jeÊli bud˝et zostanie przekroczony. Funkcje kontroli

bud˝etu bazujà na zdefiniowanym przez u˝ytkownika bud˝ecie,

ulokowanym na kontach Ksi´gi G∏ównej. 

Ka˝dorazowo przy wprowadzaniu transakcji system sprawdza 

osiàgni´te wartoÊci bud˝etu i wysy∏a do u˝ytkownika informacj´ 

o ewentualnym przekroczeniu bud˝etu. W ramach bud˝etowania

system oferuje raporty: bilans bud˝etu, bilans próbny bud˝etu,

raport zysków i strat bud˝etu. Bud˝ety mo˝na dodatkowo 

analizowaç wed∏ug centrów zysku oraz realizowanych projektów.

WEWN¢TRZNA I ZEWN¢TRZNA POCZTA

Istnienie zintegrowanego mechanizmu wysy∏ania 

oraz odbierania wewn´trznej poczty znakomicie usprawnia

proces wymiany informacji w systemie pomi´dzy 

poszczególnymi pracownikami. Przyspiesza to proces 

podejmowania decyzji oraz realizacji procesów (np. dzi´ki

opcji autoryzacji dokumentów wspieranej przez mechanizm

poczty wewn´trznej).

¸ATWY EKSPORT DO MS OFFICE

SAP Business One zapewnia mo˝liwoÊç eksportu i edycji

dokumentów za pomocà standardowego oprogramowania

biurowego MS Office. Mechanizm ten umo˝liwia tworzenie

ofert, faktur oraz innych dokumentów zgodnie z szablonami

obowiàzujàcymi w firmie.

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

firmà – jednà z mo˝liwoÊci aktywacji alarmu jest wys∏anie

SMS-a.

SZANSE – PROGNOZA PRZYCHODÓW

Za pomocà SAP Business One mo˝liwe jest prognozowanie

przychodów dla przysz∏ych okresów – a to dzi´ki zastosowaniu

mechanizmu Êledzenia i analizy dzia∏aƒ marketingowych.

Opcja ta pozwala na okreÊlenie pipline’u dzia∏aƒ sprzeda˝owych

wraz z ustaleniem przewidywanego terminu zakoƒczenia

oraz szacowanego przychodu.

DRILL DOWN

W systemie SAP Business One dost´pny jest uniwersalny

mechanizm przechodzenia do obiektów zale˝nych 

za pomocà myszki, eliminujàcy koniecznoÊç ˝mudnego

wyszukiwania potrzebnych danych w ró˝nych miejscach 

systemu. Mechanizm ten zwi´ksza efektywnoÊç i ergonomi´

pracy ka˝dego z u˝ytkowników.

DRAG&RELATE

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.

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 przyst´pny cenowo system dla ma∏ych

i Êrednich przedsi´biorstw.

SAP BUSINESS ONE TO REDUKCJA KOSZTÓW 

I SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI!

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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