SAP sikertörténet

„Az alkalmazottak elkötelezettsége maximális a cég
iránt, és így a bevezetett rendszer iránt is. Egymást
segítik a tanulásban és használatban, ez biztos alap a
sikeres használathoz. Kis cégként kezdtük, de nem
akartunk azok maradni. Ez az elhatározás volt
fejlôdésünk kulcsa.“
Bereczki Károly
ügyvezetô

Áttekintés

Cégbemutató

Cégnév
Hungarosack Kft.

Bevezetett rendszer
SAP Business One

Tevékenység
Ipari felhasználású zsákok,
reklámtáskák és csomagolóanyagok értékesítése

Miért az SAP?
Komplexitás
Bizalom a szállítóval szemben
Részletfizetési konstrukció

Alkalmazottak száma
15 fô

Felhasználók száma
10 fô

Éves árbevétel
300 millió Ft (2004.)

Bevezetési idô
6-12 hét

Telephelyek száma
1

Bevezetô partner
Volán Elektronika Rt.

Ügyfelek száma
2000

Az 1991-ben alakult Hungarosack Kft. kezdetben kizárólag ipari
felhasználású zsákokat forgalmazott, késôbb azonban
tevékenységüket reklámtáskák és csomagolóanyagok
értékesítésével bôvítették.
A cég túlnyomórészt kereskedelemmel foglalkozik, a gyártás
legnagyobb részét alvállalkozók végzik.
Ez elsôsorban abból a szemléletbôl fakad, hogy valódi hozzáadott
értéket az egyedi szolgáltatásokkal, és nem a standard
termékekkel lehet elérni ezen a piacon.
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Problémák, felismerés, elhatározás, kiválasztás

Növekvô hatékonyság az SAP Business One-nal

Kezdetben a cégnél a munkavégzés különálló számítógépeken
folyt. Az informatikai fejlesztés elsô lépcsôje a soros hálózat
kialakítása volt, amelyet késôbb központosítottak.

Üzleti lehetôségek
A cég vezetôje minden hétfôn ellenôrzi a kiadott ajánlatok
alapján, hogyan állnak a lehetséges megrendelések, illetve az
ajánlat - megrendelés arányból finomítani tudja a jövôbeni
tervezést és marketingtevékenységet.

A létszám és a feladatok növekedésével azonban hamar kinôtték
a különálló táblázatokra és dokumentumokra épülô rendszert.
A csomagolóanyagok piacán egyre erôteljesebb verseny van
kialakulóban. A határidôk jelentôsége óriási, hiszen a gyártók
szállítási készsége nagyban függ a csomagolóanyag-szállítóktól.
Emiatt elengedhetetlenné vált a készletek és a rendelések
naprakész ismerete, az információk gyors és pontos kezelése.
A cégvezetés eredetileg egy készletnyilvántartó rendszert
keresett a már meglévô könyvelési és számlázó programhoz,
végül azonban egy komplex vállalatirányítási rendszer mellett
döntöttek.
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Minden jog fenntartva. Az SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver és egyéb
SAP termékek és szolgáltatások, beleértve logóikat is, az SAP AG Németországban és a világ számos
más országában alkalmazott márkavédjegye ill. bejegyzett márkavédjegye. Minden más említett
termék és szolgáltatás megnevezés az illetõ vállalatok márkavédjegye. A jelen dokumentumban
szereplõ adatok csupán tájékoztató jellegûek. Az egyes országverziók termékspecifikációja eltérõ
lehet.
Jelen anyagok értesítés nélkül módosíthatóak. Jelen anyagokat az SAP AG és kapcsolt vállalatai
("SAP-csoport") kizárólag információ szolgáltatása céljából adta ki, mindennemû szavatosság és
felelõsségvállalás nélkül, a dokumentumból eredõ hibákért az SAP-csoport nem felel.
Az SAP-csoport termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos szavatosságokat az ezen
termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felsorolt kifejezett szavatossági nyilatkozatok
tartalmazzák, amennyiben ilyenek vannak. Jelen anyagokban semmi nem értelmezhetõ kiegészítõ
szavatosságként.

Kintlévôségek kezelése
A nyitott számlákat villámgyorsan le lehet kérdezni a
rendszerbôl, és ezek alapján gyorsan és pontosan nyomon
követhetôek a kintlévôségek.
Pénzügyek áttekintése
A cégvezetô számára természetes, hogy a pénzügyeket ô tartja
kézben, és ebben megfelelô társ az SAP Business One számos
lekérdezési és listázási lehetôségével.
A cégvezetés számára nagy biztonságot jelent a lekérdezések
variálhatósága: a cégvezetô maga dönti el, hogy milyen
mélységig kíván informálódni az „adatok mögötti részletekrôl"
a munkatársak feltartása, vagy akár jelenléte nélkül.

