SAP ERP

BPX dostarcza kompleksowe usługi związane z wdrożeniem, rozwojem oraz utrzymaniem systemu SAP ERP.
Szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie zespołu pozwalają na efektywne wdrożenia wybranych
modułów systemu SAP w ramach rozwiązań platformy SAP Business Suite.
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Korzyści z wdrożenia


Spójność informacji w jednostkach organizacyjnych,



efektywna realizacja wszelkich działań operacyjnych,



elastyczna i zintegrowana obsługa procesów biznesowych,



możliwość błyskawicznej reakcji na zmiany w otoczeniu,



możliwość generowania stale aktualnych raportów,



brak ograniczeń rozszerzania procesów biznesowych,



udoskonalony proces decyzyjny na każdym szczeblu organizacyjnym firmy,



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

Obszary funkcjonalne
Finanse i Controlling:







rachunkowość
finansowa (SAP – FI),
księgowość majątku
trwałego (SAP FI – AA),
zarządzanie środkami
pieniężnymi (SAP – TR),
zarządzanie projektami
(SAP PS),
controlling (SAP CO).

Logistyka i Gospodarka
Materiałowa:









Zarządzanie obiegiem
dokumentów
(Workflow)

sprzedaż i dystrybucja
(SAP SD),
gospodarka materiałowa
i zaopatrzenie (SAP MM),
gospodarka
magazynowa (SAP WM),
planowanie produkcji
(SAP PP),
gospodarka remontowa
i utrzymanie w ruchu
(SAP PM),
zarządzanie jakością
(SAP QM).

Administrowanie
systemem (Basis)

Programowanie (ABAP),
zawierające:









przygotowanie
programów dialogowych,
opracowanie interfejsów,
wprowadzenie
rozszerzeń standardu
SAP,
opracowanie formularzy
SAPscript oraz
Smartforms,
przygotowanie raportów.

Financial Supply
Chain Management
(SAP FSCM)

Realizacja wdrożeń SAP ERP
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. 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.

NASZA SPECJALIZACJA:
Realizacja wdrożeń korporacyjnych (Roll-out) w firmach międzynarodowych.
Często w polskim oddziale międzynarodowego przedsiębiorstwa jest wdrażany korporacyjny system SAP
(tzw. roll-out systemu SAP). Podczas takich projektów bardzo ważne jest dostosowanie systemu do polskiej
specyfiki prawnej, szczególnie w zakresie Rachunkowości Finansowej.
BPX posiada szerokie doświadczenie w zakresie wsparcia podczas roll-out’ów SAP. Wszyscy konsultanci
posługują się płynnie językiem angielskim, co pozwala na swobodną komunikację z zagranicznym zespołem
wdrożeniowym. Bardzo ważne dla komfortu pracy z systemem są szkolenia użytkowników, które mogą być
wykonane przez konsultantów BPX w języku polskim.
Po zakończonym wdrożeniu, BPX oferuje również wsparcie Klienta podczas bieżącej pracy z systemem oraz
podczas komunikacji z centralnym zespołem wsparcia, znajdującym się za granicą. BPX znając polskie realia

może udzielić Klientowi wsparcia oraz pomocy w komunikacji z centralnym zespołem wsparcia, szczególnie
w przekonaniu tego zespołu o konieczności wprowadzenia zmian, podyktowanych polską specyfiką.
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