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Rozvíjajte svoju firmu
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SAP Business ByDesign poskytuje rýchlo sa rozvíjajúcim podnikom platformu pre premenu
rastového potenciálu v skutočné výsledky. Toto ERP riešenie založené na cloude prepája
všetky funkcie vo vašej spoločnosti s osvedčenými postupmi preverenými v čase a s
hĺbkovou analýzou. Získate základ pre škálovateľnosť a vyššiu konkurencieschopnosť bez
zložitostí a zbytočných nákladov, takže môžete svoju firmu ďalej rozvíjať.
SAP Business ByDesign má všetko, čo rýchlo
rastúca firma potrebuje – komplexné riešenie,
založené na osvedčených obchodných procesoch
SAP, dodávané rýchlo pri priemernej dobe
implementácie 8 – 12 týždňov. Samozrejmosťou
sú osvedčené záznamy o prebiehajúcich
investíciách, inovácie a dodávka v cloude.
Vytvorené ako plošné riešenie – toto dynamické,
konfigurovateľné riešenie bude riadiť rast a bude
sa ďalej rozvíjať s vašou firmou, zatiaľ čo vy
získate plnú transparentnosť vo všetkých
aspektoch svojich operácií.
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Zjednoťte všetky základné funkcie
v komplexnom business suite
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SAP Business ByDesign poskytuje
predpripravené procesy pre všetko od financií a
predaja po správu produktov a nákup v rámci
jediného, jednotného riešenia, takže môžete
naplno využiť 40 ročné skúsenosti s podnikovými
procesmi SAP a sústrediť sa na to, v čom ste
najlepší.
Natívne mobilné cloudové riešenie s ľahko
použiteľným užívateľským prostredím, ktoré
vyhovuje spôsobu, akým vašim zamestnanci
chcú pracovať. Každá časť webového riešenia
reaguje – prispôsobuje

sa akýmkoľvek mobilným zariadeniam, ktoré
používajú zamestnanci k práci – a my ponúkame
cielené aplikácie navrhnuté konkrétne pre
každodenné úlohy, napr. výkazníctvo práce a
výdajov.
So systémom SAP Business ByDesign získate
jasnú predstavu o tom, za čo platíte. Zistíte tiež,
aké budú vaše náklady po dobu trvania zmluvy, a
podľa toho zostavíte svoj rozpočet.
Žiadne prekvapenia a žiadne náklady naviac.

„So SAP Business ByDesign smerujeme k jednému ucelenému
podnikateľskému plánu pre celú spoločnosť. Pracovníci sa môžu zamerať
na to, čo vedia najlepšie, s použitím dát, ktoré zaistia čo najlepšie rozhodovanie.“
Keith Robinson, riaditeľ programu finančnej transformácie

Súbor programov
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Erudovanosť
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Vytvorené pre spoločný rast s vašou firmou

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Vďaka zákazníkom vo viac než 150 krajinách a
globalizačným a prekladateľským nástrojom
vychádzajúcich z lokálnych best practices vám
SAP Business ByDesign umožní okamžite sa
prispôsobiť daňovým požiadavkám, jazykom a
menám pre rýchly vstup na nové trhy.
SAP Business ByDesign ponúka škály od 5 do 10
000 užívateľov a umožňuje ľahko znovu
konfigurovať procesy, aby ste mohli s rastom
firmy pridávať ďalších zamestnancov.

Pripojte sa k systémom, ktoré dnes používate a
ktoré budete možno potrebovať v budúcnu,
pomocou rozhraní API. Tie umožňujú rýchle
pripojenie k vlastním riešeniam, ktoré ste
vytvorili, a tiež predinštalované integrácie s Office
365, Concur, SAP Analytics Cloud a SAP
SuccessFactors atď.
SAP Business ByDesign je rozšíriteľný a
prispôsobiteľný vašim obchodným potrebám.
Reálne a pohyblivé dáta sa budú vo vašej firme
prispôsobovať aj v dobe, kedy sa budete rozvíjať
a meniť.

Prispôsobujte spôsob práce obchodným zmenám a
vždy udržujte svoju firmu v pohybe vpred.
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Zaistite transparentnosť v podnikaní
Pretože SAP Business ByDesign integruje
analytiku do každého procesu, môžete zdieľať a
zobraziť dáta naprieč funkciami a oddeleniami a
vyzbrojiť svoj tím presnejšími, včasnejšími a
úplnejšími poznatkami, ktoré potrebujú pre
informované a okamžité rozhodovanie.
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Poskytnite užívateľom ľahký a jasný prehľad o
metrikách, ktoré sú dôležité pre ich konkrétne
role, a upozornite na problémy a príležitosti, ktoré

vyžadujú pozornosť, priamo v ich dashboardech,
aby mohli rýchlo zistiť, čo je treba urobiť, a
okamžite jednať.

Súbor programov

SAP Business ByDesign obsahuje viac než 500
štandardných zostáv, desiatky predpripravených
KPI a integráciu Excelu - všetko k okamžitému
použitiu - takže môžete ihneď vniesť do
podnikania väčšiu transparentnosť a dať svojmu
tímu nástroje, ktoré potrebuje pre ľahkú analýzu
a zdieľanie dát.

Erudovanosť

Vytvorené pre rast

Neustále inovácie

„So SAP Business ByDesign mám vždy prístup ku všetkým kľúčovým informáciám,
ktoré potrebujem, bez toho aby som musel žiadať o pomoc svojich zamestnancov. To
je neoceniteľná výhoda, predovšetkým keď cestujem služobne.“
Wolf Münchmeyer, generálny riaditeľ
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Majte vždy aktuálne informácie
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SAP Business ByDesign prináša viac než 10
ročné skúsenosti s prevádzkovaním ERP v
cloude, takže môžete mať istotu, že získavate
stabilné riešenie s preverenými preukázateľnými
výsledkami dodávok presne pre také organizácie,
ako je tá vaša.
V rámci konzistentného poskytovania nových
funkcií a procesov zverejňuje SAP Business
ByDesign plán vývoja, aby ste presne vedeli, čo
bude ďalej, a poskytuje štvrťročné aktualizácie
produktov.

SAP Business ByDesign ponúka rad konfigurácií,
rozšírení, adaptácií a integrácií, ktoré poskytujú
možnosť prispôsobenia a rozšírenia riešenia
podľa toho, čo aktuálne potrebujete. Zostáva
pritom súčasťou štandardnej zmluvy o
poskytovaní služieb (SLA), takže môžete
predvídať a regulovať ceny. S každým
štvrťročným vydaním získate naviac tiež
najnovšie aktualizácie.

Uveďte čo najrýchlejšie do činnosti
najnovšie technologické inovácie SAP.
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Informácie o riešení SAP

Zhrnutie
SAP Business ByDesign poskytuje rýchlo sa
rozvíjajúcim podnikom platformu, ktorá ešte
umocňuje ich dynamický rast. Toto riešenie ERP
založené na cloude je vytvorené od základov s
flexibilnými obchodnými procesmi založenými na
osvedčených postupoch tisícov spoločností a je
navrhnuté tak, aby prepojilo všetkých
pracovníkov a časti vašej organizácie.
Integrovaná hĺbková analytika naviac zaisťuje
plnú transparentnosť v celej vašej organizácii,
takže môžete rýchlo realizovať príležitosti k
urýchleniu rozvoja. Získate pevný základ pre
škálovanie aj konkurencieschopnosť so
spoločnosťami všetkých veľkostí - bez zložitostí a
zbytočných nákladov - takže môžete svoju firmu
ďalej rozvíjať.
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Výhody
• komplexné riešenie založené na osvedčených
obchodných procesoch a dodávané v
jednoduchom, rýchlo implementovateľnom
balíčku;
• dynamické, konfigurovateľné riešenie, ktoré
bude riadiť rast a bude sa ďalej rozvíjať s vašou
firmou;
• analytika je súčasťou každého procesu, takže
získate plnú transparentnosť vo všetkých
aspektoch svojej činnosti a poznatky pre
rozhodovanie s cieľom obchodného rozvoja;
• podporované SAP a preverené preukázateľnými
výsledkami prebiehajúcich investíc, inovácie a
dodávky v cloude.
Ďalšie informácie na
SAP.com/ByDesign.

Follow us

www.sap.com/contactsap
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