
Комплексна автоматизація для малих і середніх

підприємств SAP Business One



SAP Business One - комплексне автоматизоване рішення

для малого та середнього бізнесу
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зі списку
Forbes Global 2000

87%

Клієнти

Ключові факти та показники про компанію SAP

зі 100
найдорожчих брендів

98%

є
компаніями малого
і середнього бізнесу

>80%

сукупна виручка

€17,6 млрд
(+5%)

галузей

25

сфер діяльності

11

7200 клієнтів HANA
HANA

2 100 стартап-компаній

запуск в лютому 2015
900 клієнтів

співробітників

74 497

Фінанси (за 2014 г.) Рішення Співробітники та офіси

SAP S/4HANA

в яких знаходяться
офіси SAP

130 країн
в рейтингу найбільших

публічних компаній світу
Forbes Global 2000 за 2015 г.

190-е місце
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Переваги SAP - найбільшого в світі постачальника

корпоративних додатків

SAP – це клаудна
компанія, яка 
використовує

HANA у хмарі

SAP - лідер на ринку
мобільних бізнес-додатків

SAP – це постачальник
баз даних, який 

розвивається 
найшвидше

SAP – лідер на ринку
бізнес-аналітики

SAP HANA —
високопродуктивна

платформа 
для роботи з великим 

обсягом даних в режимі
реального часу

SAP – це найбільш
швидкозростаючий

клаудний бізнес
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Про SAP Business One
у світі

Більше 800,000 користувачів

Більше 60,000 клієнтів

43 локалізації, 27 мов

~200 SSP Партнерів із 500+ рішеннями

~ 700 Активних VAR партнерів

170+ країн, що користуються SAP Business One

360+ Найбільших підприємств використовують SAP Business One

у 2,300+ філіях і підрозділах
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Приклади компаній LE сегменту, що використовують

SAP Business One

* https://www.sapb1repository.com/

http://www.lord.com/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.urnitsch.at/shop2/UserFiles/image/fein_logo2.jpg&imgrefurl=http://www.urnitsch.at/produktseite.aspx?p=ewkz&usg=__d8KNFt8glhcrETFA7RXzIQYzV2o=&h=709&w=709&sz=69&hl=de&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rRdqn1Inlz0DkM:&tbnh=140&tbnw=140&prev=/images?q=fein+logo&um=1&hl=de&sa=N&tbs=isch:1
https://www.sapb1repository.com/
https://www.sapb1repository.com/
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Про SAP Business One
у СНД

Більш 350 клієнтів

Доступно з 2004 року

2016 запуск локалізованого рішення для України

Середній проект ~13 користувачів

~ 20 Активних VAR партнерів

6+ країн, що користуються SAP Business One

C
IS

~10 SSP Партнерів із 20+ рішеннями
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Індустріальний фокус

Рішення, розроблені партнерами для розширення можливостей SAP Business One

Партнери, які мають галузевий досвід, розробляють і пропонують рішення - галузеві і для певних LoB

• Рішення повністю інтегровані з SAP Business One, а також сертифіковані з боку SAP

• Рішення можуть бути впроваджені on premise або в хмарі, а також на версії SAP Business One on 

SAP HANA

галузеві рішення:

Автомобільна промисловість High tech

Хімічна промисловість
Машинобудування та 

приладобудування

Виробництво ТНП Процесне виробництво

Роздрібна торгівля Будівництво та інжиніринг

Оптова торгівля Медіа

Професійні послуги Видобуток корисних копалин

Охорона здоров'я Фармацевтика

рішення для LoB:

Виробництво

Бухгалтерський облік

Платежі

CRM

Звітність

HR & payroll
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Ключові показники та факти
Приклади клієнтів у країнах СНД



© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Customer

Виробництво

• Збільшення виробничих витрат

• Перевиробництво, виробництво "на склад"

• На певному етапі виробництва з'ясовується, 

що чогось не закупили, або закупили не те

Фінанси

• Зростання простроченої

заборгованості

• Дефіцит власних коштів

• Необхідність шукати

додаткові кошти

Закупки

• Втрати від випадкових

закупівель

• Неоптимальні закупівельні

ціни, затримки в постачаннях

• Немає інформації про статус 

поставки

Збут

• Падіння продажу

• зниження рентабельності

• Відсутність інформації від

постачання і виробництва

Склад

• затоварення складу

• пересортиця

• збільшення собівартості

зберігання

Проблеми в управлінні компанією
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Фінанси

• Скорочення розміру

простроченої

заборгованості

Виробництво

• Скорочення виробничих витрат

• Скорочення часу на розробку нових

продуктів

• Підвищення продуктивності

планування

Закупівлі

• Зниження ціни закупівлі

Збут

• Збільшення продажів

• Збільшення ефективності

процесу продажу

• Збільшення супутніх

продажів

Склад

• Скорочення рівня запасів

• Скорочення неліквідів і 

неходових товарів

• Скорочення вартості

складування

Рішення для управління

бізнесом
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Аналітичні можливості *

* Some products might require additional licenses, manifold licensing and free options are available. Please refer to the individual product pages for details

SAP Crystal Reports

SAP Crystal Dashboard

Pervasive analytics

Interactive analysis

SAP Business One 
analytics powered by 

SAP HANA 

SAP Business One, 
version for SAP HANA

SAP Business One 
on Microsoft SQL 

Server

SAP Lumira software

Швидка побудова звітів, повна інтеграція з  

SAP Business One 

Створення індикаторної панелі для аналізу
ключових показників, що-якщо сценарії для 
прийняття бізнес-рішень

Трансформація семантичних шарів (SAP HANA 
models) в півот і таблиці Microsoft Excel для 
можливості аналізу бізнес даних ad hoc

Створення індикаторних панелей управління; 
прогнозна аналітика

Обробка і аналіз різних форматів даних
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Мобільний доступ

Робочий стіл користувача, 

віджети і аналітика

вбудовані в мобільний

додаток
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Особливості

▪ Безпечний доступ в SAP Business 

One через Браузер

▪ Підтримує гібридну модель:

➢ Користувач може вибирати

використовувати клієнт SAP 

Business One на Windows машині

або через Браузер

Вигоди

▪ Немає необхідності встановлювати

або оновлювати ПО

▪ Більш просте управління життєвим

циклом

▪ Низьке ТСО

▪ Безпечний доступ з будь-якої точки 

світу

Доступ через Браузер 
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Результати впроваджень
B1 repository

Скорочення витрат на 31%

Скорочення часу формування звітності на 42%

Збільшення виручки з продажів на 42%
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Супровід і сервіси підтримки SAP
S
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Інновації та Покращення

• Великі і невеликі оновлення, патчі і виправлення

• Технологічні інновації, функціональний розвиток, зміни законодавства

• Проактивні сервіси (платформа підтримки)

Обмін знаннями
• База рішень (SAP notes)

• Центр документації

• Навчання

• Спільнота SAP Community Network 

(SCN)

• Довідник по змінам законодавства

і важливі зміни

Вирішення складнощів

• Глобальна підтримка

• Обробка 24x7 повідомлень з 

найвищим пріоритетом

• Обробка ескалацій

• Платформа обробки повідомлень

• віддалена підтримка



Як скористатися програмою підтримки ЄБРР для впровадження

SAP Business One вже сьогодні?
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Складові ціни проекту

 Вартість ліцензій

 Підтримка

- Рекомендований рівень 17-22% в рік

 Серверне обладнання

- Мінімальні вимоги SQL

- Сертифіковані сервера для SAP HANA

 Консалтинг

 Програма ЄБРР розрахована на відшкодування 70% вартості проекту 

при максимальному розмірі наданого гранту - 10 тисяч євро.

 BDO Consulting займається підготовкою всіх необхідних документів

для отримання гранту при виявленні зацікавленості з боку клієнта



Корисна інформація
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Додаткові джерела інформації

Public Web site

SAP Business One Cloud free trial

Youtube

SAP Business One Academy 

http://www.sap.com/businessone
https://www.sap.com/campaign/ne/2013/03_cross_businessone_ondemand/index.epx?url_id=text-na-sapcom-b1od-trial-b1-landing
http://www.youtube.com/user/businessonesap
http://scn.sap.com/docs/DOC-57116
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Дякую
Контактна інформація:

Лісовий Денис

Керівник відділу бізнес

аналітики

BDO Consulting LLC

dlisovyi@bdo.kiev.ua


