Treci la un nivel superior cu
SAP Business One
SAP Solution Brief
Soluții SAP pentru companii mici și mijlocii

SAP Business One a fost dezvoltat
special pentru companii mici și mijlocii

Indiferent de domeniul de activitate, avem soluția potrivită pentru tine

Cost total de

deținere redus

Soluții predefinite

pe
verticale economice, ajustate nevoilor tale

Tradus în 28 de limbi,

Toate departamentele

acoperite cu o singură soluție

50 de versiuni localizate,
suport multi-monedă

ușoară rapidă

Implementat de

și
Implementare
Devine funcțional în săptămani sau luni

800 parteneri

locali, în +150 de țări

puternic

65.000 de clienți folosesc

Suficient de
pentru a
susține dezvoltarea afacerii tale

SAP Business One la nivel global
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SAP Business One proiectat pentru toate cerințele
companiilor mici și mijlocii

Indiferent de domeniul de activitate, avem soluția potrivită pentru tine

Gestiune financiară

Planificare producție

Vânzări și gestiune clienți

Business Intelligence
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Achiziții și stocuri

Analiză și raportare

Gestionează eficient
compania și crești
profitabil
SAP® Business One oferă un mod accesibil de administrare
a întregii afaceri, de la gestiune financiar-contabilă, achiziții,
inventar, vânzări, relații cu clienții și project management, până
la operațiuni și resurse umane. SAP Business One te ajută
să eficientizezi procesele și să obții o mai bună înțelegere a
afacerii tale, încât să poți acționa rapid și să iei decizii bazate
pe informații în timp real, pentru a te putea dezvolta sănătos și
profitabil.
Înțelegem că oamenii de afaceri ca tine au planuri mari
și obiective ambițioase și că pe masură ce compania se
dezvoltă, devine dificil să ai o imagine de ansamblu coerentă,
mai ales dacă informațiile se regăsesc în diverse aplicații
informatice și chiar locații. SAP Business One a fost gândit
pentru companii mici și medii cu planuri mari și obiective
pe măsură. Este flexibil, modular, dar totodată puternic, iar
mulțumită interfeței foarte prietenoase cu utilizatorul, este
simplu de utilizat.
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SAP Business One
O soluție completă și personalizabilă
SAP Business One este o soluție unică, integrată care aduce
vizibilitate perfectă asupra întregii tale afaceri și oferă control
complet la nivel operațional. Captează toate informațiile critice
pentru companie și le pune la dispozitie pentru acces rapid și
generalizat. Spre deosebire de soluțiile de gestiune financiarcontabilă sau de foile de calcul tabelar (Excel), oferă ceea ce
ai nevoie pentru a gestiona toate compartimentele companiei
tale. Pentru că orice companie este unică, SAP Business
One este o soluție proiectată să fie flexibilă. Indiferent dacă
este livrată din cloud sau de pe propria infrastructură IT, poți
accesa SAP Business One oricând, de oriunde și de pe orice
dispozitiv mobil. Și pentru că SAP Business One poate rula
atât pe SAP HANA cât și pe Microsoft SQL Server, poți alege
platforma care ți se potrivește cel mai bine. Pe măsură ce
afacerea ta crește, poți personaliza și extinde SAP Business
One pentru a face față oricăror noi cerințe care apar. Vrei
să te extinzi regional sau internațional? SAP Business One
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este disponibil în 28 de limbi și 50 de localizări naționale,
implementate și susținute de o rețea extinsă cu peste 800 de
parteneri.

Control financiar
total

Gestiune
financiară

SAP Business One oferă un set complet de unelte care
să te ajute la gestionarea și eficientizarea operațiunilor
financiare. Automatizează realizarea notelor contabile zilnice,
susține calculul taxelor, precum și tranzacțiile multi-valută.
Poți derula toate activitățile cu banca, inclusiv procesarea
extraselor de cont și a plăților, precum și reconcilierea
conturilor. De asemenea, poți gestiona fluxul de numerar
și poti urmări bugetele pentru a compara realizat versus
planificat și a înțelege situația exactă a companiei la un
moment dat. Prin integrarea operațiunilor financiare în timp
real cu alte procese de business, precum achiziții și vânzări,
poți accelera tranzacțiile și îmbunătăți vizibilitatea asupra
fluxului de numerar.
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• Contabilitate – gestionează automat toate operațiunile cheie,
precum înregistrarile în jurnale, conturi creditoare și conturi
debitoare.
• Controlling – gestiune coerentă a fluxului de numerar, gestiune mijloace fixe, control asupra bugetelor și monitorizarea
costurilor în proiecte.
• Gestiune simplificată a mijloacelor fixe – definește un
director virtual de mijloace fixe, ceea ce elimină înregistrările
manuale repetitive.
• Bancă și reconciliere – procesează rapid reconcilierile, extrasele de cont și plățile, indiferent de metodă, inclusiv cecuri,
numerar sau transfer bancar.
• Raportare financiară și analiză – creează rapoarte standard
sau personalizate, pe baza datelor în timp real, pentru planificări de business și audit.

Creează o bază
de clienți loiali

Managementul
vânzărilor și al
clienților

Atragerea de noi clienți este importantă pentru succesul unei
companii, însă dezvoltarea unor relații puternice și de durată
cu clienții este la fel de relevantă. SAP Business One oferă
instrumentele necesare unei gestiuni eficiente a întregului
proces de vânzare, pe toată durata de viață a clientului, de la
primul contact, până la vânzare și servicii de asistență.
Funcționalitățile integrate oferă a imagine completă asupra
clienților potențiali și clienților, pentru ca să înțelegi și să
satisfaci mai bine cerințele acestora.

• Gestiune oportunități și vânzări – urmărește oportunitățile
și activitățile de la primul contact până la finalizarea
tranzacției.
• Gestiune campanii de marketing – creează, gestionează și
analizează activitățile de marketing.
• Gestiune clienți – stochează toate datele critice despre
clienți într-un singur loc, sincronizează și gestionează datele
de contact ale clienților din Microsoft Outlook.
• Servicii de asistență – gestionează eficient garanțiile și
contractele de service, preia și răspunde rapid tichetelor de
asistență clienți.
• Raportare și analiză – creează rapoarte detaliate asupra
tuturor aspectelor unui proces de vânzare, inclusiv previziuni
de vânzări și monitorizarea ciclului de vânzare, pe baza unor
şabloane predefinite.
• Mobilitate pentru echipa de vânzări – gestionează din mers,
toate informațiile despre clienți și vânzări, cu ajutorul aplicației
mobile SAP Business One Sales.
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Optimizează achizițiile
pentru creşterea
profitabilității
Orice companie are nevoie de o abordare sistematică
a procesului de achiziție, de la trimiterea cererilor
de ofertă, la crearea comenzilor de achiziție și plata
furnizorilor. SAP Business One ajută la administrarea
completă a ciclului comandă-plată, incluzând chitanțe,
plăți, facturi, retururi etc. Uneltele de raportare intregrate
îți permit să compari rapid prețurile și furnizorii pentru a
negocia cele mai bune oferte și a identifica oportunități
de reducere a costurilor.

Achiziții și
stocuri

• Procurement – creează cereri de ofertă, comenzi de achiziție,
note de recepție; asociază documentele de achiziție și permite
trasabilitatea acestora în vederea auditului; gestionează retururile și cheltuielile suplimentare, inclusiv în multiple valute.
• Master data management -gestionează datele, la nivel de
detaliu, prin intermediul unei interfețe prietenoase, permite
vizualizarea balanței contului și analiza achizițiilor; oferă
informații detaliate asupra achizițiilor, cu liste de prețuri și taxe
aferente.
• Integrare depozit și contabilitate – oferă sincronizare în
timp real între produsele recepționate și inventarul la nivel de
depozit.
• Procesează facturile către furnizori, anulările, notele de
storno cu un ordin de plată alocat, planifică nevoile de materii
prime/materiale și programează achizițiile în consecință.
• Raportare simplă și actuală – generează rapoarte cu date în
timp real și le afișează în diverse formate grafice sau tablouri
de bord.
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Control transparent
al inventarului și
distribuției

Managementul
stocurilor şi
producție

SAP Business One oferă informații exacte despre produsele
livrate sau recepționate, inventarul și locația acestora. Poți
evalua stocul pe baza costurilor standard, a valorilor medii,
FIFO sau alte metode. Poți monitoriza nivelul stocurilor și
urmări transferul produselor în timp real. De asemenea,
poți evalua și actualiza inventarul în timp real, folosind valori
standard sau speciale ale prețurilor. Poți aplica diverse
discounturi (volum, cash, client) pentru a evalua impactul
acestora.

• Gestiune depozit și inventar – permite gestionarea inventarului pe baza unor multiple modele de cost, păstrează o listă
cu datele primare ale produselor și folosește multiple unități
de măsură și cost.
• Managementul locațiilor – permite gestionarea stocurilor
în multiple depozite, prin împărțirea fiecăruia în multiple
subzone, stabilește reguli de alocare, optimizează mișcarea
stocurilor și reduce timpul de picking.
• Recepția produselor și controlul calității – înregistrează notele de recepție a produselor și starea acestora, monitorizează
locațiile stocurilor și transferul, mărfurile în consignație, livrările directe și alte comenzi; permite inventarierea stocurilor.
• Planificarea producției și a necesarului de materiale –
creează și întreține multiple rețete de fabricație (Bill of Materials), realizează și emite comenzi de producție, manual sau
automat (back-flush), gestionează la nivel general prețurile
aferente rețetelor de fabricație (BOM).
• Raportare eficientă - generează rapoarte cu date de actualitate și le afișează în diverse formate grafice sau tablouri de
bord.

9 / 16

Imagine clară asupra
companiei tale cu business
intelligence, analiză și
raportare
SAP Business One oferă unelte puternice de analiză și
raportare. Include o versiune gratuită și complet integrată a
SAP Crystal Reports® pentru SAP Business One, astfel încât să
poți colecta date din mai multe surse și să generezi rapoarte
relevante și exacte, pe baza tuturor datelor disponibile în
organizație. Prin integrare cu Microsoft Office, SAP Crystal
Reports îți permite să alegi dintr-o varietate de formate și să ai
control asupra informațiilor prezentate.
Opțional poți alege platforma SAP HANA, prin care SAP
Business One beneficiază de puterea de calcul in-memory
pentru operațiunile de analiză și raportare. Vei câștiga acces
în timp real la rapoarte și tablouri de bord predefinite, precum
și unelte de productivitate, pentru susținerea deciziilor de
business. De asemenea, poți configura și defini rate de schimb,
parametri de autentificare, precum și funcții de export/import
date către clientul de e-mail sau mesageria internă.
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Business
Intelligence

• Creare și personalizare rapoarte – accesezi datele din surse
multiple, creezi rapoarte noi și le personalizezi pe cele existente, într-o diversitate de formate grafice, cu suport minim din
partea IT-ului.
• Analize interactive – pot fi utilizate cu Microsoft Excel pentru
crearea de rapoarte care să permită analiza companiei tale din
perspective noi.
• Instrumente intuitive- funcționalități de drag&relate, drill
down, asistență la căutare și alerte bazate pe fluxuri de lucru.
• Instrumentele de analiză alături de indicatorii de performanță
(KPI) predefiniți te ajută sa observi fluctuațiile în zilele medii
de livrare, topul vanzătorilor etc.

Permite echipei tale să ia
mai repede cele mai bune
decizii
SAP Business One permite angajaților tăi să ia rapid, cele
mai inteligente și pertinente decizii, prin colectarea tuturor
informațiilor critice despre vânzări, clienți, operațiuni și
financiar și punerea acestora la dispoziția întregii companii.
Prin integrarea acestor date într-un sistem unic, în locul unor
multiple foi de calcul tabelar, SAP Business One elimină
înregistrările redundante, erorile și costurile asociate. Fluxurile
de lucru au alerte care notifică automat utilizatorii atunci când
apar evenimente deosebite, permițând acestora să intervină în
timp util. Astfel, ai vizibilitate perfectă asupra modului în care
evoluează activitatea și un nivel mare de încredere în calitatea
informațiilor pe care îți bazezi deciziile.
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Analiză și
raportare

Cu ajutorul soluției integrate SAP Crystal Reports pentru
SAP Business One, poți crea tablouri de bord și rapoarte
care să permită înțelegerea tuturor aspectelor afacerii
tale. Funcționalitățile intuitive și interactive de căutare
a informațiilor te ajută să găsești răspunsuri la cele mai
presante întrebări. Angajații pot satisface mai rapid
cerințele clienților, iar managerii pot urmări mult mai
exact veniturile, costurile și fluxul de numerar pentru
evalua performanța și a interveni rapid, acolo unde este
necesar. Pentru un acces și mai rapid la informație,
versiunea SAP HANA pentru SAP Business One oferă
analize puternice în timp real și permite utilizatorilor să
caute în SAP Business One informațiile de care au nevoie
și să creeze la nivel de secunde rapoarte standard sau
definite ad-hoc.

Descoperă o soluție verticală pentru
dezvoltarea companiei tale
Folosește funcționalitățile specifice pe industrii și verticale economice, bunele practici și procesele integrate în SAP Business One. Pe
măsură ce compania ta crește poți extinde SAP Business One, pentru a face față specificului industriei în care activezi, folosind SAP
Business One Studio, un set de unelte pentru dezvoltare software sau unul dintre cele peste 500 de add-on-uri dezvoltate de partenerii SAP.
Producție

Aliniază toate aspectele
operaționale la cerințele
consumatorului modern
cu SAP Business One
pentru sectorul producție.
Anticipează, planifică
și gestionează cererea
și livrează bunurile
și produsele pe care
cumpărătorii le doresc.

Mașini Industriale și
Componente

Acoperă cerințele clienților
și dezvoltă noi surse de
venit cu SAP Business
One pentru producția
industrială. Ajustează
costurile de aprovizionare,
accelerează ciclul de
producție, minimizează
erorile și rebuturile
și îmbunătățește
profitabilitatea.

Servicii Profesionale

Retail

Distribuție

Oferă clienților servicii
constante și cu mare
valoare pe baza SAP
Business One pentru
servicii profesionale și
companii de consultanță.
Definește procese
recurente pentru livrarea
serviciilor și îmbunătățește
planificarea resurselor,
managementul proiectelor,
facturarea etc.

SAP Business One pentru
Retail pune la dispoziția
clienților produsele,
informațiile și experiența
de retail personalizată
pe care aceștia o doresc,
indiferent de canal.
Invită consumatorii la
interacțiune și optimizează
întreaga activitate, de
la merchandising la
aprovizionare.

Îndeplinește proactiv
cerințele clientilor și
furnizorilor cu SAP
Business One pentru
distribuție. Îmbunătățește
activitatea, de la
planificarea cererii la
inventar și gestiunea
lanțului de aprovizionare
și definește procese
integrate dar flexibile,
pentru a obține excelență
operațională.

Pentru mai multe informații și studii de caz SAP Business One vizitează https://www.sap.com/romania/products/business-one.html
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Iată că există SAP Business One, o soluție potrivită
pentru compania ta astăzi, mâine și în viitor

Pe infrastructură IT proprie
Dacă doreşti, poţi implementa SAP
Business One pe propria infrastructură
IT. Avem solutii potrivite pentru orice
scenariu preferat de clienti.

Cloud
Poți utiliza SAP Business One Cloud, pe
baza unui abonament lunar, iar atunci
când compania ta crește, SAP Business
One va crește alături de tine.
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Mobilitate
Administrează din mers întreaga
companie și oferă libertate de mișcare
echipei tale cu aplicația mobilă SAP
Business One.

Mituri false – oricine spune că SAP Business One
este...
Prea scump
Proiectat să fie accesibil pentru companiile mici, SAP Business One are un
Cost Total de Deținere (TCO) redus. Acoperi cu o singură aplicație cerințele
tuturor departamentelor din companie.

Prea complex
Adevărat, SAP Business One integrează multe
funcționalități, însă este în egală măsură modular și
flexibil, cu peste 500 de add-on-uri disponibile, care
acoperă atât specificul unor industrii cât și funcții
speciale. Mai mult, cu o rețea activă de peste 800
parteneri, SAP Business One oferă suport de calitate
pe orice continent ai activa.

Prea dificil de implementat
SAP Business One este rapid și ușor de implementat,
practic îl poți avea funcțional la nivel de săptămâni.
Peste 65.000 de clienți au implementat SAP
Business One, în peste 150 de țări, în 28 de limbi
diferite și 50 de versiuni localizate.
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Indiferent de domeniul de activitate, avem soluția
potrivită pentru tine
SAP Business One este o soluţie dezvoltată special pentru companii mici
și medii. Este o soluție unică și accesibilă pentru administrarea întregii
companii: financiar-contabil, vânzări, relații cu clienții, operațiuni. Disponibilă
exclusiv prin intermediul partenerilor SAP, ajută la eficientizarea tuturor
aspectelor operaționale, oferă acces instant la informații complete și
accelerează creșterea profitabilă.

https://www.sap.com/romania/products/business-one.html
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