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A mai, gyorsan változó üzleti környezetben a kis- 
és középvállalkozásoknak olyan integrált vállalati 
megoldásra van szükségük, amely egyetlen teljes 
forrásból biztosítja a fontos döntések meghozata-  
lához szükséges információkat. Ezt nyújtja az SAP 
Business One, amelyet a kis- és középvállalkozások 
egyedi igényei szerint alakítottunk ki. Az alkalmazás 
kiterjed mindazon kulcsfontosságú funkciókra, 
amelyek a vállalatvezetéshez elengedhetetlenül szük-
ségesek, beleértve a könyvelést, a banki ügyintézést, 
az ügyfélkapcsolat- és szállítókezelést, továbbá a 
beszerzési, értékesítési és elemzési folyamatokat 
is. Az SAP Business One ideális kezdôpont olyan 
kisvállalkozások számára, amelyek nyitottak, és 
készen állnak arra, hogy kihasználják az üzleti 
szoftverek kínálta versenyelônyöket.

SAP BUSINESS ONE,  A MEGFELELÔ 
MEGOLDÁS NÖVEKVÔ VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA

A kisvállakozások esetében mindig kulcskérdés 
a rugalmasság, amely a növekvô igények és a változó 
piaci feltételek esetén is alkalmassá teszi ôket a piaci 
versenyben való helytállásra. Az SAP Business One 
ideális megoldás olyan kisvállalkozások számára, 
ahol az alkalmazottak száma tíz és több száz között 
van, hiszen a legfontosabb üzleti igényeket is lefedi,      
széles körû mûködést és további bôvítési lehetôsé-
geket biztosít.

SAP BUSINESS ONE, 
A FELHASZNÁLÓBARÁT MEGOLDÁS

Az SAP Business One könnyen, rövid idô alatt 
telepíthetô, és a telepítés után azonnal használatba 
vehetô. A program jól strukturált felépítése és 
átlátható, grafikus felülete egyszerû, hatékony 
felhasználást biztosít. Ennek eredményeként a beve-
zetés és oktatás költségei lecsökkennek.

SAP BUSINESS ONE, A JÓ ÜZLETI DÖNTÉS

Az SAP Business One segítségével csökken az admi-
nisztrációra fordított idô, növekszik a hatékonyság és 
a termelékenység, így jelentôs költségek takaríthatók 
meg. A rendszer naprakész nyilvántartást, hatékony 
anyaggazdálkodási rendszert, átlátható pénzügyi 
és számviteli folyamatokat biztosít. Ezek nélkül 
a kis-vállalatok aligha állhatnak helyt az EU-ban, 
vagy pályázhatnak sikerrel európai uniós forrásokra.

További információ: 
www.sap.hu/kkv, Pálfalvi György, tel.: 06 1 488 5446
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