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Prehľad riešenia SAP
Riešenia SAP pre malé a stredne veľké podniky

Podnikajte jednoduchšie pomocou 
SAP Business One



Softvér SAP Business One plní všetky potreby 
malých a stredne veľkých podnikov
Máme pre vás riešenie, nech podnikáte v čomkoľvek

Cenovo dostupné  
nízke celkové náklady na vlastníctvo

Komplexné  
potreby všetkých oddelení vašej 
firmy uspokojí jedno riešenie

Rýchle a jednoduché  
na implementáciu, pripravené na  
použitie do niekoľkých dní či týždňov

Dostatočne výkonné, 
aby pomohlo vašej firme rásť 

Prispôsobené 
pre vaše odvetvie

27 jazykov, 
43 lokalizovaných verzií,  
podpora pre rôzne meny

700 lokálnych partnerov 
v 150 krajinách

Vyše 55 000 zákazníkov 
SAP Business One po celom svete   
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Softvér SAP Business One plní všetky potreby 
malých a stredne veľkých podnikov
Máme pre vás riešenie, nech podnikáte v čomkoľvek

Finančné riadenie 
podniku

Riadenie predaja a vzťahov 
so zákazníkmi

Riadenie nákupu 
a zásob

Plánovanie výroby Business Intelligence Analýzy a výkazníctvo 
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Úspešne riaďte a  
rozvíjajte svoj podnik

Aplikácia SAP® Business One ponúka cenovo dostupný spôsob, 
ako spravovať celý podnik – od účtovníctva a financií cez 
nákup, zásoby, predaj a vzťahy so zákazníkmi až po riadenie 
projektov, obchodných operácií a ľudských zdrojov. SAP 
Business One vám pomôže zefektívniť procesy a získať lepší 
prehľad o podniku, vďaka čomu budete môcť zareagovať 
rýchlejšie a robiť rozhodnutia na základe informácií v reálnom 
čase, a tým zvýšiť svoje zisky.

Jednotný pohľad vám pomôže mať všetko pod kontrolou 
Firmy, ako je aj tá vaša, majú veľké sny aj ciele. Počas rastu 
vašej spoločnosti však môže byť náročné získať ucelený 
pohľad na aktuálne dianie najmä v prípade, že sú informácie 
roztrúsené v rôznych aplikáciách či dokonca na rôznych 
miestach. Riešenie SAP Business One je navrhnuté tak, aby 
váš podnik rástol s vami. Navyše je flexibilné a modulárne, 
ale aj výkonné a vďaka svojmu používateľsky prívetivému 
rozhraniu sa ľahko používa.
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SAP Business One
Kompletné a prispôsobiteľné riešenie

SAP Business One je integrované riešenie, ktoré vám poskytne 
úplný prehľad o celom podniku a úplnú kontrolu nad všetkými 
aspektmi vašich operácií. Zachytáva každú dôležitú podnikovú 
informáciu pre okamžitý prístup a celopodnikové využitie. 
Na rozdiel od účtovných balíkov a tabuliek prináša to, čo pre 
správu svojich kľúčových firemných oblastí potrebujete.

Vieme, že každá spoločnosť je iná, a preto je softvér SAP 
Business One navrhnutý flexibilne. Či už je nasadený 
on-premise alebo v cloude, pristupovať k nemu môžete 
kedykoľvek a odkiaľkoľvek pomocou ľubovoľného mobilného 
zariadenia. A pretože SAP Business One beží na platforme 
SAP HANA® aj Microsoft SQL Server, môžete si vybrať tú, ktorá 
vášmu podnikaniu vyhovuje najlepšie.

Navyše, zamestnanci ho môžu začať používať od prvého 
dňa. S rastom vašej firmy tiež budete môcť SAP Business 
One upravovať a rozširovať, aby vyhovoval jej meniacim sa 
potrebám.

Chcete rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia? SAP Business 
One podporuje 27 jazykov a 43 národných verzií, ktoré lokálne 
dodáva a podporuje naša rozsiahla sieť viac ako 700 partnerov 
SAP Business One.
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Úplná kontrola 
financií

Finančné 
riadenie podniku

SAP Business One poskytuje kompletný súbor nástrojov, 
ktoré vám pomôžu riadiť a usmerňovať finančné operácie. 
Automatizuje každodenné účtovné úlohy, ako je napríklad 
správa účtovných záznamov, a podporuje výpočet daní či 
transakcie vo viacerých menách.

Umožňuje vykonávať všetky bankové činnosti – vrátane 
spracovania bankových výpisov a platieb, ale aj rekonciliácie 
účtov. Môžete ním riadiť peňažné toky, sledovať rozpočty a 
porovnávať skutočné hodnoty oproti tým predpokladaným a 
vidieť, ako na tom vaša firma aktuálne je.

Vďaka integrácii finančných operácií v reálnom čase s 
ostatnými podnikovými procesmi, ako je napríklad nákup 
a predaj, môžete urýchliť transakcie a mať lepší prehľad o 
peňažných tokoch.

• Účtovníctvo – automatické spracovanie všetkých 
kľúčových účtovných procesov, ako napríklad zápisy do 
denníka, pohľadávky a záväzky z obchodného styku.

• Kontroling – presné riadenie finančných tokov, 
sledovanie investičného majetku, kontrola rozpočtov a 
monitorovanie projektových nákladov.

• Zjednodušená správa majetku - funkcia pre virtuálny 
investičný majetok vás oslobodí od opakovaného 
manuálneho zadávania dát.

• Bankové operácie a rekonciliácia – rýchle spracovanie 
rekonciliácií, bankových výpisov a platieb rôznymi 
spôsobmi vrátane šekov, hotovosti a bankových 
prevodov.

• Finančné výkazy a analýzy – vytváranie štandardných 
alebo špecifických výkazov z dát v reálnom čase pre 
plánovanie podnikania a účely auditu.
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Vytvorte si základňu 
lojálnych zákazníkov

Získavanie nových zákazníkov je pre úspech v podnikaní 
rovnako dôležité, ako udržiavanie dobrých vzťahov aj so 
stálymi zákazníkmi. 

SAP Business One poskytuje nástroje, ktoré vám pomôžu 
efektívne riadiť celý proces predaja a životného cyklu 
zákazníkov – od počiatočného kontaktu až po finálny predaj, 
popredajný servis a podporu. 

Integrované funkcie riešenia poskytujú komplexný pohľad 
na potenciálnych a existujúcich zákazníkov, čo zabezpečí 
lepšie pochopenie a uspokojenie ich potrieb. Z potenciálnych 
zákazníkov sa tak stanú zákazníci skutoční, vzrastie vám odbyt 
a zisk a zvýši sa aj spokojnosť zákazníkov.

Riadenie predaja a 
vzťahov so zákazníkmi 

• Riadenie predaja a príležitostí – sledujte príležitosti a 
aktivity od prvého kontaktu až do uzavretia obchodu. 

• Riadenie marketingových kampaní – vytvárajte, 
spravujte a analyzujte marketingové aktivity.

• Správa zákazníkov – ukladajte si všetky dôležité údaje 
o zákazníkoch na jednom mieste, synchronizujte a 
spravujte zákaznícke kontakty uložené v aplikácii 
Microsoft Outlook.

• Správa služieb – efektívne spravujte záručné a servisné 
zmluvy, pohotovo reagujte a vybavujte servisné 
požiadavky. 

• Výkazníctvo a analýzy – vytvárajte podrobné výkazy 
o všetkých aspektoch predajného procesu vrátane 
prognóz predaja a sledovania predajného procesu 
pomocou šablón šetriacich čas. 

• Mobilizujte svoj predajný tím – spravujte informácie 
o predaji aj na cestách s mobilnou aplikáciou SAP 
Business One Sales.
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Optimalizácia nákupu 
pre zvýšenie marží

Každá firma potrebuje systematický prístup k riadeniu 
nákupného procesu, od výzvy na predkladanie ponúk cez 
vytvorenie objednávky až po zaplatenie dodávateľovi. SAP 
Business One pomáha spravovať celý cyklus od objednávky 
po zaplatenie vrátane príjmových dokladov, faktúr, úradných 
výkazov a platieb. Integrované reportovacie nástroje umožňujú 
ľahko porovnávať dodávateľov a ceny, a tak vyjednať lepšie 
podmienky a identifikovať príležitosti na úsporu nákladov. 

Riadenie nákupu 
a zásob

• Nákup – vytvárajte nákupné požiadavky, objednávky a 
potvrdenia o prevzatí tovaru; prepojte nákupné doklady 
a sledujte históriu dokumentov na účely auditu; 
spravujte úradné výkazy, dodatočné náklady a rôzne 
meny.  

• Správa kmeňových dát – spravujte podrobné dáta v 
používateľsky prívetivom rozhraní, sledujte zostatok 
na účte a nákupné analýzy a majte vždy detailné 
informácie o nákupných položkách s cenníkmi a 
daňovými informáciami.  

• Integrácia skladového hospodárstva a účtovníctva – 
využívajte synchronizáciu potvrdení o prevzatí tovaru 
so stavom skladových zásob v reálnom čase.

• Spracovanie splatných faktúr, storná a dobropisy s 
odkazom na objednávku; plánujte materiálové potreby 
a podľa toho aj nákupy. 

• Jednoduchšie a aktuálne výkazníctvo – generujte 
výkazy s dátami v reálnom čase a zobrazujte ich v 
rôznych formátoch alebo na prehľadných obrazovkách.
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Transparentná kontrola 
a distribúcia zásob

SAP Business One poskytuje presné informácie o 
prichádzajúcich a odchádzajúcich zásielkach, zásobách a 
umiestnení položiek. Môžete stanoviť hodnotu zásob pomocou 
štandardných nákladov, kĺzavého priemeru, FIFO či pomocou 
iných metód, ale tiež monitorovať stavy zásob a sledovať 
presuny v reálnom čase. Vykonávajte aktualizácie zásob a 
kontroly dostupnosti v reálnom čase a spravujte štandardné aj 
špeciálne ceny. Aplikujte objemové, hotovostné aj zákaznícke 
zľavy a generujte výkazy, ktoré vám odhalia ich vplyv. 

Plánovanie 
výroby

• Správa skladov a zásob – spravujte zásoby pomocou 
rôznych cenových modelov, udržiavajte si kmeňové 
dáta jednotlivých položiek a používajte viacero 
merných jednotiek a cien. 

• Správa umiestnenia zásobníkov – spravujte zásoby 
vo viacerých skladoch tým, že rozdelíte každý z nich 
do viacerých zón, nastavte pravidlá prideľovania, 
optimalizujte pohyb zásob a skráťte čas na 
vyzdvihnutie položky. 

• Kontrola príjmu a výdaja tovaru – zaznamenávajte 
príjem a výdaj tovaru; sledujte umiestnenie a presuny 
zásob; povoľujte objednávky zásielok a tovaru priamo 
od výrobcu a vykonávajte výpočty zásob a cyklov.

 • Plánovanie výrobných a materiálových požiadaviek – 
vytvárajte a udržiavajte viacúrovňové kusovníky, vydávajte 
a uvoľňujte objednávky výroby ručne alebo automaticky a 
globálne udržiavajte ceny pre kusovníky. 

• Efektívne výkazníctvo – generujte výkazy s aktuálnymi 
dátami a zobrazujte ich v rôznych formátoch alebo na 
prehľadných obrazovkách.
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Získajte jasný pohľad 
na svoj podnik pomocou 
business intelligence, 
analýz a výkazov
SAP Business One poskytuje výkonné analytické a 
reportovacie nástroje. To zahŕňa bezplatnú a plne integrovanú 
verziu SAP Crystal Reports® pre SAP Business One, pomocou 
ktorej môžete zbierať dáta z rôznych zdrojov a vytvárať 
aktuálne a presné výkazy, založené na celofiremných dátach. 
Riešenie SAP Crystal Reports je integrované s Microsoft Office 
a umožňuje vybrať si z rôznych formátov výkazov a kontrolovať 
prístup k zobrazeným informáciám.

SAP Business One s voliteľnou analytickou funkciou na 
platforme SAP HANA využíva in memory computing pre 
analýzy a výkazníctvo. Získate prístup k preddefinovaným 
prehľadom a výkazom v reálnom čase, ako aj nástroje 
na podporu rozhodovania. Formuláre a zostavy môžete 
prispôsobiť tak, aby spĺňali špecifické požiadavky, a to bez 
technického školenia. Taktiež si môžete nakonfigurovať 
nastavenia a určiť výmenné kurzy a autorizačné parametre či 
vytvoriť funkcie pre import a export internej pošty, e-mailov a 
dát.

Business 
Intelligence

• Tvorba a úprava výkazov – pristupujte k dátam 
z viacerých zdrojov, vytvárajte nové výkazy a už 
existujúce upravujte do rôznych usporiadaní s 
minimálnymi nákladmi na IT. 

• Interaktívne analýzy – používajte ich spolu so 
štandardnými funkciami MS Excel na vytváranie 
reportov a pozrite sa na svoj podnik z nových uhlov. 

• Intuitívne nástroje – využívajte funkciu drag and 
relate, prejdite na hlbšiu úroveň dát, získajte pomoc pri 
vyhľadávaní a upozornenia na pracovné úlohy.  

• Analytické funkcie a preddefinované KPI (kľúčové 
ukazovatele výkonnosti) vám pomôžu vidieť priemernú 
odchýlku v čase dodávok či napríklad päť najlepších 
predajcov.

• Vylepšite svoje výkazy pôsobivými vizualizáciami 
vďaka integrácii SAP Lumira pre SAP Business One.
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Pomôžte zamestnancom 
robiť inteligentné 
rozhodnutia rýchlejšie
SAP Business One umožní vašim zamestnancom rýchlejšie 
robiť správne rozhodnutia na základe dôležitých informácií z 
predaja, od zákazníkov, z obchodných operácií a z finančného 
oddelenia, ktoré budú k dispozícii okamžite a pre celú 
spoločnosť. Integrácia týchto údajov do jedného systému 
namiesto do viacerých samostatných tabuliek eliminuje 
duplicitné zadávanie údajov, náklady a súvisiace chyby. 
Upozornenia na nové pracovné úlohy spustia automatické 
odpovede pri dôležitých udalostiach, vďaka čomu sa môžete 
plne sústrediť na zadané úlohy. Získate tak prehľad o 
výkonnosti podniku a väčšiu dôveru v informácie, na základe 
ktorých robíte rozhodnutia.

Analýzy a 
výkazníctvo

Spolu s plne integrovaným riešením SAP Crystal Reports 
pre SAP Business One môžete vytvárať prehľady a 
výkazy, ktoré poskytujú náhľad do všetkých oblastí 
podniku. Intuitívna a interaktívna funkcia, umožňujúca 
dostať sa na hlbšiu úroveň dát, vám pomôže získať 
odpovede na najdôležitejšie otázky. Zamestnanci sa 
môžu zameriavať na potreby zákazníkov rýchlejšie 
a manažéri môžu presne sledovať príjmy, výdavky a 
finančné toky, čo im umožní vyhodnotiť výkon a rýchlo 
prijať prípadné opatrenia na nápravu.

Na ešte rýchlejší prístup k informáciám poskytuje verzia 
SAP HANA pre SAP Business One výkonné analytické 
funkcie v reálnom čase, čo zjednodušuje používateľom 
vyhľadávanie potrebných informácií v SAP Business One, 
a rýchle vytváranie štandardných aj neštandardných 
výkazov.
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Nájdite vhodné riešenie 
pre váš rastúci podnik
Využite rozsiahle funkcie, osvedčené postupy a procesy v SAP Business One, prispôsobené rôznym odvetviam. A keď bude váš 
podnik rásť, systém SAP Business One jednoducho rozšírite tak, aby spĺňal vaše špecifické obchodné a odvetvové potreby. To 
všetko pomocou riešenia SAP Business One studio, nástrojov na vývoj softvéru alebo niektorého z vyše 500 doplnkov od našich 
partnerov.

Viac informácií a príbehy úspešných zákazníkov nájdete na:  
http://www.sap.com/sk/product/enterprise-management/business-one.html

Spotrebný tovar 

Prispôsobte každý aspekt 
vašej činnosti požiadavkám 
moderných spotrebiteľov – so 
softvérom SAP Business One 
pre spotrebný priemysel. 
Predvídajte, plánujte a riaďte 
dopyt – a ponúkajte tovar a 
výrobky, po ktorých zákazníci 
túžia.

Priemyselné stroje a 
komponenty

Uspokojte dopyt zákazníkov a 
rozvíjajte nové zdroje príjmov 
so SAP Business One pre 
priemyselnú výrobu. Znížte 
náklady na dodávateľský 
reťazec, skráťte čas cyklu, 
minimalizujte množstvo 
odpadu a opráv vo výrobe – a 
v konečnom dôsledku skráťte 
čas potrebný na dosiahnutie 
zisku.

Profesionálne služby

Poskytujte svojim klientom 
konzistentné a vysoko 
kvalitné služby so softvérom 
SAP Business One pre 
profesionálne služby a 
poradenské firmy. Vytvorte 
si opakovateľný proces 
pre poskytovanie služieb 
– a zlepšite tak plánovanie 
zdrojov, projektový 
manažment či fakturáciu.

Maloobchod

Poskytnite spotrebiteľom 
výrobky, informácie a 
personalizované nákupné 
skúsenosti, po ktorých túžia 
– vo všetkých predajných 
kanáloch – so SAP Business 
One pre maloobchodný predaj. 
Využite znalosti o zákazníkoch 
a miestach predaja v reálnom 
čase, angažujte zákazníkov 
a optimalizujte všetko od 
reklamy po dodávateľský 
reťazec.

Veľkoobchodná distribúcia

Aktívne uspokojujte 
požiadavky zákazníkov a 
dodávateľov so SAP Business 
One pre veľkoobchodnú 
distribúciu. Zlepšite všetko od 
plánovania dopytu po riadenie 
zásob a dodávateľského 
reťazca a na dosiahnutie 
prevádzkovej excelentnosti 
využívajte flexibilné a plne 
integrované procesy.
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SAP Business One pre vašu spoločnosť dnes, zajtra a 
v budúcnosti

Cloud

Využívajte SAP Business One Cloud za 
mesačný licenčný poplatok. Ak bude 
váš podnik rásť, riešenie SAP Business 
One porastie spolu s ním.

Mobilita

Riaďte svoj podnik na cestách a 
poskytnite svojmu obchodnému tímu 
mobilné aplikácie SAP Business One. 
Prehľad o tom, čo sa deje vo firme, 
získate  kedykoľvek, kdekoľvek a z 
akéhokoľvek mobilného zariadenia.

On premise

Ak si želáte nasadiť riešenie SAP 
Business One vo svojom IT prostredí, 
dokážeme aj to. Ponúkame nasadenie, 
ktoré uspokojuje všetky potreby 
zákazníkov.
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Búranie mýtov – kto povedal, že riešenie  
SAP Business One je…

Príliš drahé
Riešenie SAP Business One je navrhnuté tak, aby bolo cenovo dostupné 
aj pre malé a stredne veľké podniky. Tento komplexný systém vyvinutý na 
uspokojenie potrieb všetkých vašich oddelení vďaka jedinému riešeniu má 
nízke celkové náklady na vlastníctvo.

Príliš zložité
SAP Business One je síce komplexný, ale aj modulárny 
a flexibilný softvér s viac ako 500 doplnkami, ktoré sú 
prispôsobené pre rôzne odvetvia, a špeciálne funkcie. 
A vďaka sieti pozostávajúcej z viac ako 700 partnerov 
môžete mať podporu pre SAP Business One po celom 
svete.

Náročné na implementáciu
Implementácia je, naopak, rýchla a jednoduchá - 
riešenie je pripravené na použitie za niekoľko dní 
či týždňov. SAP Business One má viac ako 55 000 
zákazníkov, je implementované vo viac ako 150 
krajinách, v 27 jazykoch a v 43 lokalizovaných verziách.
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Nech podnikáte v čomkoľvek, máme pre vás riešenie

Softvér SAP® Business One, ktorý je určený pre malé a stredne veľké podniky, 
je jednoduché cenovo dostupné riešenie pre riadenie celého podniku – 
vrátane financií, predaja, vzťahov so zákazníkmi a obchodných operácií.

Predáva sa výhradne prostredníctvom partnerov spoločnosti SAP a pomôže 
vám zefektívniť všetky obchodné operácie, získať okamžitý prístup k 
informáciám a zrýchliť ziskový rast.   

http://www.sap.com/sk/product/enterprise-management/business-one.html
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dcérskej spoločnosti SAP.

SAP a iné produkty a služby SAP tu spomínané, ako aj ich príslušné logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti 
SAP SE (alebo dcérskej spoločnosti SAP) v Nemecku a ďalších krajinách. Pozrite si stránku: http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/
index.epx#trademark, poskytujúcu ďalšie informácie a upozornenia týkajúce sa ochranných známok. Niektoré softvérové produkty uvádzané na trh 
spoločnosťou SAP SE a jej distribútormi obsahujú proprietárne softvérové komponenty iných dodávateľov softvéru.

Národné špecifikácie produktov sa môžu líšiť.

Tieto materiály vydáva spoločnosť SAP SE alebo dcérska spoločnosť SAP len na informačné účely, bez akýchkoľvek záväzkov alebo záruk, a SAP SE alebo 
jej dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné za chyby alebo nedostatky v súvislosti s týmito materiálmi. Jediné záruky pre produkty a služby SAP SE alebo 
dcérskej spoločnosti SAP sú tie, ktoré sú uvedené vo výslovných záručných vyhláseniach, ktoré sú poskytované spolu s týmito produktmi a službami, 
pokiaľ sú vôbec poskytnuté. Nič z toho, čo je tu uvedené, nemožno vykladať ako poskytnutie dodatočnej záruky.

Osobitne platí, že SAP SE alebo jej dcérske spoločnosti nemajú žiadnu povinnosť vykonávať akýkoľvek spôsob obchodných činností uvedený v tomto 
dokumente alebo akejkoľvek súvisiacej prezentácii alebo rozvíjať či vydávať funkcionality v ňom uvedené. Tento dokument alebo akékoľvek súvisiace 
prezentácie, stratégia spoločnosti SAP SE alebo jej dcérskych spoločností, možný budúci vývoj, produkty a/alebo usmernenia k platformám a 
funkčnosť podliehajú zmenám a môžu byť zmenené spoločnosťou SAP SE alebo jej dcérskymi spoločnosťami kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez 
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alebo funkcionalitu. Všetky výhľadové vyhlásenia sú predmetom rôznorodých rizík a neistôt, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú líšiť od 
očakávaní. Čitateľov upozorňujeme, aby sa nenáležite nespoliehali na tieto výhľadové vyhlásenia, ktoré sa týkajú len situácie v čase ich prezentácie, a aby 
sa na ne nespoliehali pri rozhodovaní o nákupe. 
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