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Pri malých a stredných firmách sú
dôležité rozpočty a nízke náklady.
Rovnováha medzi ziskom a stratou
nie je zaručená. Všetky úspechy,
ako aj neúspechy podnikania sú
založené na jedinej základnej
myšlienke: efektívnom rozhodo-

vaní a efektívnej činnosti. Aj tieto organizácie sa
usilujú vhodne využívať ponúkané príležitosti
založené na nových pravidlách, zmene dynamiky
trhu a výhodách v koordinácii dodávateľského
reťazca. Potrebujú riešenia, ktoré pomáhajú
zjednodušiť ich činnosti, zvyšujú efektivitu 
a pomáhajú znižovať náklady. Nemajú čas na
implementovanie veľkých a komplexných riešení.
Potrebujú cenovo prístupné, rýchlo implemento-
vateľné a jednoducho pochopiteľné riešenia.
Nehľadajú oddelené finančné, predajné, nákupné
a skladové aplikácie, ale požadujú jednotné inte-
grované riešenie podporené kvalitným
výkazníctvom, ktoré zaručuje jeden komplexný
zdroj údajov, kontrolné nástroje a prehľadnosť
všetkých procesov. Ak má byť malá alebo stredne
veľká spoločnosť úspešná, musí ERP softvér
spĺňať široký rámec jej požiadaviek a očakávaní.
Musí byť rýchlo implementovateľný, ponúkať
dostatočný funkčný rozsah a poskytovať zod-
povedajúcu integráciu medzi jednotlivými
aplikačnými komponentmi. Musí byť cenovo prís-
tupný, jednoduchý na používanie a kompatibilný
s technológiami budúcnosti. Rovnako musí mať
lokálnu podporu zodpovedných, dôverných 
a skúsených IT partnerov.

KOMPLEXNÝ A UNIVERZÁLNY NÁSTROJ
Na udržanie si postavenia v dnešnej sieti pod-
nikateľského prostredia malé a stredné firmy

vyhľadávajú prístup k tradičným IT riešeniam.
Spoločnosť SAP nie je žiadnym nováčikom na trhu
SMB. Patrí medzi popredných poskytovateľov
softvérových riešení. SAP poskytuje tento prístup
kombináciou širokého portfólia business funkcií 
v jednoduchom, cenovo prístupnom a inte-
grovanom riešení - SAP Business One. 
SAP Business One je založený na jednoducho
ovládateľnom rozhraní a používa sa ako hlavná
firemná ERP aplikácia s možnosťou využitia
ďalších štandardných rozhraní. Vystupuje ako
komplexný a univerzálny manažérsky podnikový
nástroj. Pozostáva z 11 modulov, ktoré rozširujú
jeho schopnosti o poskytovanie viac ako základ-
ných administratívnych funkcií. 

JEDENÁSŤ MODULOV
Finančné účtovníctvo - podporuje všetky bežne
využívané finančné operácie, obsahuje preddefi-
novanú účtovnú osnovu, ktorú možno upravovať
podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka,
účtovné denníky, účtovanie v cudzích menách,
predbežne zadané doklady, funkcionalitu opako-
vaného účtovania, storno operácie, rôzne spôsoby
priradenia účtu, rozpočty, riadenia kurzových
rozdielov a ďalšie. 
Predaj - pomáha riadiť predajné procesy, vrátane
definovania cien výrobkov. 
Nákup - riadi a eviduje správu dodávateľských
kontraktov, ako sú vystavenie nákupnej objed-
návky, príjmy materiálu a aktualizáciu skladových
zásob, až po vystavenie dodávateľskej faktúry,

ktorá sa automaticky eviduje v účtovnom denníku.
Obchodný partner - umožňuje kontrolu zod-
povedajúcich informácií o odberateľoch, dodá-
vateľoch a záujemcoch, vrátane definovania ich
špecifických vlastností (klasifikácia podľa rôznych
kategórií), informácie o stavoch na ich účtoch 
a sumarizáciu kontaktov s obchodnými partnermi. 
Bankové operácie - zabezpečuje spracovanie
finančných operácií, ako sú pokladničné operácie,
depozitné operácie, operácie so šekmi, platby
kreditnou kartou, ako aj automatizované spracov-
ávanie bankových výpisov, resp. generovanie pla-
tobných príkazov.
Riadenie skladu - tento modul umožňuje riade-
nie všetkých procesov skladových položiek v jed-
nej centrálnej lokalite. 
Výroba - poskytuje nástroje na riadenie výroby 
s možnosťou definovania viacúrovňových
kusovníkov, definovanie a sledovanie výrobných
zákaziek, ktoré poskytujú potrebné informácie 
o výrobku a dostupnosti jednotlivých materiálov.
Nákladové účtovníctvo - umožňuje definova-
nie ziskových stredísk a pravidiel rozdelenia u-
možňujúce alokovanie výnosov, resp. nákladov
podľa definovaných pravidiel. Súčasťou modulu je
taktiež výkaz Ziskov a strát, ktorý možno gene-
rovať pre každé ziskové stredisko.
Riadenie služieb - optimalizuje činnosť oddele-
nia služieb, poskytuje podporu pre servisné
operácie, riadenie a správu servisných zmlúv,
plánovanie služieb a sledovanie komunikácie so
zákazníkmi.

SAP Business One: 
jednoduché a výkonné riešenie

Efektivita a flexibilita procesov
riadenia pri potrebe vykonania
zmien zohrávajú kľúčovú úlohu pri
podpore úspešného podnikania
firiem. Až dodnes väčšina malých
a stredných firiem využívala rôzne
druhy softvérových riešení. Tie
prinášali množstvo rôznych výhod.
Firmy boli pri výbere riešenia
opatrné a zreteľne vnímali výšku
licenčných poplatkov, dlhý čas
implementácie a pritom potrebu
hlboko siahnuť do vrecka.
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Personalistika - modul personalistika zabez-
pečuje správu personálnych údajov zamestnan-
cov, vrátane správy detailných informácií 
o zamestnancoch a ich kontaktných informáciách.
Výkazníctvo - poskytuje výkonné výkazy pre
každú oblasť podnikania, vrátane dodávateľských
a odberateľských operácií, cashflow, sumarizáciu
kontaktov so zákazníkmi, prehľady účtovania,
skladové zásoby, zostatky na účtoch, výkazy 
o cenách a ďalšie (pomocou preddefinovaných
výkazov alebo vami definovaných zostáv).

RÝCHLA IMPLEMENTÁCIA
SAP Business One možno implementovať veľmi
rýchlo. Časový rámec implementácie je kalkulo-
vaný v dňoch s maximálnou hranicou niekoľkých
týždňov v závislosti od komplexnosti základných
procesov. Jednoduchosť implementácie je zaru-
čená štruktúrou a dizajnom samotného riešenia.
Jednoduché ovládanie SAP Business One
zjednodušuje riešenie pracovných úloh. Moderná
vlastnosť Drag&Relate umožňuje realizovať rôzne
typy queries. Napr. z obrazovky vytvárania
zákazky možno prejsť až na úroveň spracovania
údajov o odberateľovi, hľadať príležitosti jediným
kliknutím a pomocou Drag&Relate generovať rôzne
druhy výkazov principiálne pre všetky dáta z obra-
zovky. Takto môžete vyhľadávať informácie, ktoré
potrebujete na rýchle a efektívnejšie rozhodovanie. 

ŠTANDARDNÉ ROZHRANIE
SAP Business One disponuje štandardnými
užívateľskými rozhraniami a funkciami do pros-
tredia Windows. To zaručuje jeho jednoduché
používanie. Napr. máte možnosť prekonvertovať
výkaz do vami definovaného listu alebo do MS
Excel a odoslať ho emailom jednoduchým klik-
nutím myšou.
Vložená SFA (Internal sales force automation)
funkcionalita umožňuje riadenie obchodných
príležitostí, pohľad na plán obchodných prí-
ležitostí a riadenie aktivít so zákazníkmi. Umož-
ňuje komplexný pohľad na informácie o zákaz-
níkovi, vrátane informácií o ziskovosti a sklado-
vých zásobách. Po krátkej analýze tieto údaje
pomáhajú optimalizovať obchodné príležitosti
a zvyšovať efektivitu.
Jednotlivé funkcie SAP Business One ako cen-
trálne prvky aplikácie poskytujú štandardné
rozhrania pre interné, ako aj externé dátové
zdroje. Tieto rozhrania zahŕňajú handhaldové
zariadenia, internetový predaj, aplikácie predaja 
a programy pre integráciu aplikácií tretích strán.

BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRÁCIA
Je zabezpečená bezproblémová integrácia medzi
mySAP Business Suite a SAP Business One. Takto
môžete profitovať zo štandardného integrovaného
prostredia aplikácií SAP. SAP Business One je
ideálnym riešením pre nadnárodné spoločnosti
s využitím v ich pobočkách a dcérskych spoloč-
nostiach. Integračný balík bezproblémovo zabez-
pečuje prepojenie na mySAP Business Suite, ktorý
je využitý v centrále spoločnosti, so systémami
SAP Business One inštalovanými vzdialene 
v medzinárodných pobočkách. Vytvára bezprob-

lémovú integrovanú systémovú architektúru
založenú na SAP Business Information
Warehouse (SAP BW), SAP Enterprise Portal, 
a technológii SAP NetWeaver.
Na účely komplexnejšej parametrizácie môžu
vývojári používať jednoduchý SDK Software
Development Kit. SDK je založený na osved-
čených odvetvových štandardoch a známy pre
vývojárov softvéru. Poskytuje prístup k funk-
cionalite riešenia SAP Business One prostred-
níctvom integrácie v dvoch úrovniach. Je to Data
Interface Application Programming Interface
(DIAPI), dátová úroveň, ktorá je nezávislá od
klienta SAP Business One, avšak obsahuje pres-
ne rovnakú business logiku, a User Interface
Application Programming Interface (UIAPI), ktorý
umožňuje vývojárom definovať nové obrazovky,
modifikovať existujúce obrazovky, reagovať na UI
udalosti a množstvo ďalších možností. 
SDK umožňuje vývojárom využívať ktorýkoľvek
COM alebo .NET jazyk - alebo Java - pre účely
technickej parametrizácie. Technológia a potreby
podnikania sa rozširujú, preto SAP vyvinul SDK
na zabezpečenie bezproblémového rozšírenia
funkcionality s cieľom aplikovať rozšírenie funk-
cionality bez potreby „úpravy“ parametrizácie sys-
tému.

VYUŽÍVANIE MS SQL DATABÁZY
Moderná architektúra systému umožňuje využívať
vlastnosti MS SQL databázy. V systéme možno defi-
novať vlastné polia pre rôzne typy objektov vrátane
položiek, obchodných partnerov a zákaziek. Táto

funkcionalita poskytuje možnosť riadiť klasické
informácie požadované pre rozdielne podnikateľské
aktivity. Užívateľské polia možno napĺňať rôznymi
typmi informácií - texty, adresy, telefónne čísla,
URL, pripájať externé súbory, obrázky a pod.
Spoločnosti, ktoré využívajú SAP Business One
majú k dispozícii riešenie, ktoré sa rozvíja
samostatne, aby napĺňalo zvyšujúce sa požiadavky.
SAP poskytuje migračné nástroje na prechod zo
SAP Business One na riešenie mySAP Business
Suite, ktoré poskytujú spoločnostiam prepojenie 
s materskými spoločnosťami alebo podporujú dra-
matický nárast zamestnancov.
K základnému riešeniu poskytuje SAP množstvo
doplnkových komponentov - napr. Internetový
Obchod, Fiškálny modul, Intrastat a ďalšie,
ktoré možno používať ako rozšírenie k SAP
Business One.
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