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Tények
Az SAP® Business One Starter Package egy olyan verziója az SAP Business One
ERP szoftvernek, mely a kisvállalatok számára legfontosabb funkcionalitásokat ajánlja
kedvező áron. A Starter Package, egy előrekonfigurált megoldás, mely maximum öt
felhasználóig használható és általában fix áron kerül bevezetésre, az SAP partnerhálózatán keresztül érhető el. A rendszer a kisvállalatok igényeire szabott és a mérettől
és funkcionalitástól függően 3-10 nap alatt már használatba vehető. A Starter Package
funkcióterjedelme az alap főkönyvi könyvelést, pénzügyet, értékesítést, beszerzést,
készletkezelést és a CRM-et öleli fel. Ha az üzleti igények változnak vagy nőnek lehetőség van egyszerű áttérésre az SAP Business One rendszerre, csak egy új liszensz
kulcsot kell lekérni és máris a teljes SAP Business One funkcionalitás használható.
A Starter Package ideális a növekedő vállalkozásoknak, akik többet igényelnek egy
egyszerű könyvelő szoftvernél, kinőtték a táblázatkezelőket vagy a szigetszerű szoftvereiket és hatékonyakká, átláthatókká, ellenőrizhetővé akarnak válni egy teljesen integrál
szoftvermegoldás segítségével.
Üzleti kihívások
• A növekvő üzleti igények már integrált, de még kevésbé költséges
üzleti megoldást igényelnek;
• A kulcsdöntésekhez a pontos információk elérése;
• A duplikált adatbevitel, a hibák és időveszteségek minimalizálása;
• Az jobb ügyfélkapcsolatok kialakítása és kezelése;
• Optimalizált cash-ﬂow az üzleti igényekhez.
Főbb szolgáltatások
• Pénzügy, számvitel – A főkönyv, naplók, szállítók és vevők kezelése;
• Értékesítés és CRM – Üzleti lehetőségek követése az első kapcsolattól az ügylet
lezárásáig, valamint az ügyfélkapcsolatok kezelése;
• Beszerzés és szállítói kapcsolatok kezelése – A teljes beszerzési folyamat kezelése
a megrendeléstől a fizetésig, beleértve a beszállításokat, számlákat és visszárukat;
• Készletkezelés és disztribúció – Készletek és a működés kezelése;
• Riportok és adminisztráció – A fontos üzleti információk eléréséhez a megfelelő
időben generált pontos riportok.
Üzleti előnyök
• Egyszerű és gördülékeny üzleti folyamatok, valamint a hatékony és eredményes
működés biztosítása
• A fő üzleti igények kiszolgálása egyszerű és integrált szoftvermegoldással, mely
bővíthető az üzletméret növekedtével.
• Nagyobb biztonságérzet elérése azzal a tudattal, hogy az üzletmenetet egy SAP
szoftver vezérli
• Az előnyök gyorsabb kihasználhatósága egy gyorsan és fix áron implementálható,
olcsó karbantartású, minimalizált végfelhasználói tréninget igénylő alkalmazás
használatával
• Maximalizált megtérülés a gyors használatba vétel és a későbbi bővíthetőség révén.
Bővebb információért kérjük, látogasson el
a www.sap.com/sme/howtobuy/businessone/starter-package/ weboldalra.
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Működtesse vállalatát hatékonyabban az SAP Business
One starter package szoftverrel, a kisvállalatok számára
összeállított és árazott
integrált üzleti megoldással!
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Az SAP Business One starter package szoftverrel, az
SAP Business One alapvető funkcionalitásaihoz férhet hozzá
egy, a kisvállalatok számára előrekonfigurált megoldásban.

www.sap.hu

Szoftver összehasonlítás
SAP Business One
starter package

SAP Business One

Maximális felhasználószám

5

Tetszőleges

Funkcionalitás

Limitált funkcionalitású
SAP Business One, magában
foglalva az alap főkönyvi könyvelést, pénzügyet, értékesítést,
beszerzést, készletvezetést,
vevői és szállítói kapcsolatok
kezelését, riportolást és adminisztrációt

Teljes funkcionalitás, beleértve:
• Engedélyezési eljárásokat
• Kölség könyvelést
• Tervezést
• Tárgyi eszközöket
• Komissiózást és csomagolást
• Anyagszükséglet-tervezést
• SAP Business One Software
Development Kit-et
• Leányvállalati integrációt

Bevezetési
idők

A feladattól függően 3-10
nap beleértve az alapadatok
importját

2 - 8 hét

Elérhetőség

Elérhető az összes országban és nyelven ami az SAP
Business One által támogatott
előrekonfigurált fix funkcionalitású és terjedelmű bevezetési
csomaggal.

Elérhető 40 országban és 20
nyelven

Iparági
megfelelőség

Elsősorban nagykereskedelem,
nagyértékű termék kiskereskedelem és egyszerűbb szakmai szolgáltatások esetében
javasolt.

Autóipar, vegyipar, fogyasztási
cikkek, mérnöki,építési műveletek; egészségügyi ellátás; felsőoktatás és kutatás, high-tech,
ipari gépek és alkatrészek;
média, malomipari termékek,
szakmai szolgáltatások, a kiskereskedelmi, valamint nagykereskedelmi elosztó iparágak

Partner hálózat Az összes értékesítési partner,
de jellemzően néhány
szakosodott partner

Több mint 1,150 értékesítési
partner, több mint 550 kiegészítő
megoldással, sok iparági specifikummal.

Végfelhasználói
support

Az SAP partnerek szolgáltatják a
supportot

Az SAP partnerek szolgáltatják
a supportot

Bővebb információért kérjük, hívja az SAP képviselőjét, vagy látogasson el a
www.sap.com/sme/howtobuy/businessone/starter-package/ weboldalra.
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Copyright © 2011 – SAP Hungary Kft.
Az SAP, az R/3, az SAP NetWeaver, a Duet, a PartnerEdge, a
ByDesign, az SAP BusinessObjects Explorer, a StreamWork és
az itt említett egyéb SAP termékek és szolgáltatások, valamint
azok logói az SAP AG védjegyei vagy Németországban és a világ
több más országában bejegyzett márkanevei. A Business Objects
és a Business Objects logó, BusinessObjects, Crystal Reports,
Crystal Decisions, Web Intelligence, XCelsius és az itt említett
egyéb Business Objects termékek és szolgáltatások, valamint azok
logói a Business Objects Software Ltd. védjegyei vagy bejegyzett
márkanevei. A Business Objects az SAP Csoport tagja. Az összes
többi termék és szolgáltatás neve az adott cég védjegye. Az ebben
a dokumentumban foglalt adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. A
termékek országonként eltérhetnek.
Az anyagok tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.
Az anyagokat az SAP AG és leányvállalatai („az SAP Csoport”)
kizárólag tájékoztatás céljából készítették, így azok nem minősülnek
semmilyen garanciavállalásnak. Az SAP Csoport nem vállal felelősséget az anyagok esetleges hibáiért vagy szövegkihagyásaiért. Az
SAP Csoport termékeire és szolgáltatásaira érvényes garanciákat
– amennyiben ilyenek fennállnak – az adott termékre illetve
szolgáltatásra vonatkozó kifejezett garanciavállalási nyilatkozat
ismerteti. Jelen dokumentum tartalma nem értelmezhető további
garanciavállalásként.
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