SAP All–in-One

Na podstawie doświadczenia 30 letniej współpracy konsultantów SAP z firmami reprezentującymi ponad
25 branż z całego świata, przygotowano system informatyczny, nakierowany na potrzeby przedsiębiorstw
średniej wielkości.
SAP All-in-One opierający się na SAP ERP zawiera w sobie wszystkie podstawowe procesy biznesowe.
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Korzyści z wdrożenia


Elastyczna i zintegrowana obsługa wszystkich procesów biznesowych,



efektywna realizacja wszelkich działań operacyjnych,



spójność informacji we wszystkich jednostkach organizacyjnych,



możliwość błyskawicznej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu,



brak ograniczeń co do rozwoju oraz rozszerzania procesów biznesowych,



udoskonalony proces decyzyjny na każdym szczeblu organizacyjnym firmy,



przejrzystość informacji dzięki stale aktualizowanym raportom (dostępne po jednym kliknięciu),



światowej klasy praktyki biznesowe i wiedza branżowa, które zapewniają wysoką dochodowość.

Obszary funkcjonalne
Rachunkowość
finansowa







Bilans,
rachunek zysków i strat,
księga główna,
rozrachunki,
księgowość.

Rachunkowość
zarządcza





Rachunek miejsc
powstawania kosztów,
centrum zysku,
koszty.



Procesy sprzedaży od
zlecenia do płatności,



Procesy zaopatrzeniowe –
od nabycia do płatności,



ustalanie cen dostawy,



gospodarka zapasami.

rozliczenia.





sprawozdawczość
finansowa,
planowanie budżetu,
zarządzanie
rentownością.

Zamówienia i zapasy

Sprzedaż i dystrybucja



Raporty i analizy

Produkcja

 Planowanie popytu,
potrzeb materiałowych
oraz zdolności produkcyjnych,


zarządzanie partiami oraz

jakością.

Realizacja wdrożeń SAP Business All–in-One
Kompleksowa oferta wdrożenia oparta o wieloletnie doświadczenie BPX zawiera:

Przygotowanie wdrożenia włącznie z analizą przedwdrożeniową

Dostawę licencji

Przeprowadzenie usług wdrożeniowych

Przeprowadzenie szkoleń

Dostawę platformy sprzętowej

Usługi serwisu i rozwoju systemu

Dzięki możliwości pełnej realizacji wdrożenia przez jednego doświadczonego dostawcę, Klient ma
gwarancję pełnego sukcesu związanego z wprowadzeniem nowego systemu ERP.
Bezpieczne wdrożenie funkcjonalności podstawowych trwa 12-14 tygodni.
Przy realizacji prac opieramy się na sprawdzonych i uznanych na świecie metodykach realizacji projektów
ASAP, PRINCE2 oraz PMI.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o kompetencjach BPX w zakresie poszczególnych modułów
funkcjonalnych, skontaktuj się z nami.
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