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Szolgáltatás
SAP Business One

„Csak ajánlani tudjuk az SAP Business

One-t mindazon ügyfeleinknek,

akiknél adottak a feltételek és az

igények egy kis- és középvállalati ERP

rendszer bevezetéséhez. Ebben immár

saját felhasználói tapasztalataink is

egyértelmûen segítenek bennünket“

Tóth Kálmán, szakmai igazgató, East-Audit Zrt.

A debreceni székhelyû East-Audit Igaz-
ságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszak-
értô Tanácsadó Zrt. szolgáltatásai a
gazdasági szervezetek ügyviteli és
könyvviteli igényeinek teljes vertikumát
lefedik a klasszikus könyvelôi szolgálta-
tásoktól kezdve a könyvvizsgálaton, ve-
zetôi tanácsadáson és pályázatíráson át
a jogi képviseletig. Az 1997-ben alapí-
tott, magyar magánszemélyek tulajdoná-
ban lévô társaság emellett outsourcing
és inkubátor szolgáltatásokat is kínál
ügyfeleinek. Ezekkel a szervezetekkel
üzlettársi kapcsolatot létesít, illetve az
induló vállalkozások számára mûködési
feltételeket, gazdasági vezetést és felü-
gyeletet biztosít. A húsz szakembert
foglalkoztató cég több mint kétszáz
partnerrel rendelkezik a nagy és közép-
vállalatok, megyei és helyi önkormány-
zatok, valamint non-profit szervezetek
és költségvetési intézmények körében,
éves árbevétele százmilliós nagyság-
rendû.

Korábbi állapot

Az East-Audit korábban az MS Office
irodai alkalmazáscsomag lehetôségeit
kihasználva igyekezett támogatni az
ügyintézôk munkáját, akik az ajánlato-
kat és pályázatokat Excel táblákban tar-
tották nyilván. A felvitt adatok rende-
zése és kinyerése egyedileg történt,
mivel erre a célra nem készítettek sab-
lonokat, így ez gyakran nagy fokú kreati-
vitást igényelt a munkatársak részérôl.
Az ügyfelek és a projektek számának
növekedésével azonban a vállalat egyre
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A bevezetés célja
A korábbi integrált számviteli rendszerben
nem lehetett folyamatosan követni a cég
teljesítményét, és ez megnehezítette a
tervezést. Hasonlóképp az ajánlatok és
pályázatok nyilvántartásával kapcsolatos
igények is túlnôtték egy táblázatkezelô
lehetôségeit.

Miért az SAP?
Az East-Audit tanácsadói több integrált
vállalatirányítási rendszert is behatóan
ismernek, és a cég vezetôi ezen szakmai
tapasztalatok, valamint a rendszert
használó ügyfelek kedvezô értékelése
alapján döntöttek az SAP Business One
bevezetése mellett.

Bevezetô partner
e-BOne Tanácsadó Kft.
Weboldal: www.e-bone.hu
Telefon: +36/1/430 13 96

Bevezetett rendszer
SAP Business One

Felhasználók száma
16 fô

Szoftver környezet
Microsoft SQL Server 2005, Microsoft
Windows Server 2003, Microsoft
Windows XP Professional
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kevésbé tudta kezelni a komplexitást
ezen a módon. „A könyvelés már ekkor
is házon belül zajlott, a pénzügyi folya-
matokat egy hazai fejlesztésû, integrált
számviteli rendszerrel támogattuk“ –
mondta Tóth Kálmán, az East-Audit 
szakmai igazgatója. „Vállalatunk fejlôdé-
sével azonban ez az alkalmazás nem
adott kellôen részletes, naprakész rálá-
tást a cég teljesítményére. Az egyes
területek szerinti jövedelmezôség elem-
zése nehézkessé és körülményessé
vált, csak utókalkulációval tudtuk megol-
dani, ezért évente egyszer kerítettünk rá
sort. Ezekkel a számviteli módszerekkel
nem lehetett folyamatosan követni a
cég teljesítményét, és ez megnehezítet-
te a tervezést.“

A megoldás

Az East-Audit ezért olyan megoldást ke-
resett, amely képes a vállalat fejlôdô
igényeit lefedni. Tanácsadói több integ-
rált vállalatirányítási rendszert is beható-
an ismernek, és ezek a szakmai tapasz-
talatok alapján a vezetôség az SAP
Business One bevezetése mellett dön-
tött. „Egyre több vállalatnál találkozunk
az SAP Business One alkalmazásával,
és felhasználói kedvezô tapasztalatokról
számolnak be“ – fejtette ki Tóth Kál-
mán. „Olyan megoldásnak ismertük
meg, amely széles körben lefedi a válla-
latok igényeit, és rendkívül hatékony
eszközökkel támogatja a vezetôi infor-
mációs rendszert. A hazai fejlesztésû
vállalatirányítási rendszerek egyik gyen-
ge pontja pontosan az, hogy nem segí-
tik kellôképpen a döntéshozatalt. Az
SAP Business One-ban mindez integrál-
tan megvan a lekérdezések, beszámo-
lók és az olyan modulok funkciói által,
mint például a CRM. A rendszer további
elônye, hogy kimondottan kis- és közép-
vállalatok igényeire szabott megoldás,
így ebben az értelemben is találkozott
elvárásainkkal.“

Tanácsadóként az East-Audit azzal is
tisztában van, hogy egy vállalatirányítási
rendszer bevezetése során kulcsszere-
pet játszik a kompetens, az ügyfélre
odafigyelô partner, és az SAP Hungary
esetében kiterjedt partnerhálózat áll a
felhasználók rendelkezésére. Az 
e-BOne Tanácsadó Kft. szakembereivel
több közös projekten dolgoztak már
együtt a cég munkatársai, ezért ôket
választották bevezetô partnerükké. „Az
ERP rendszerek szállítói általában a ke-
reskedelemre jellemzô folyamatokat ve-
szik alapul megoldásuk kifejlesztésekor“
– mondta Balogh Istvánné, az East-Audit
igazgatóságának elnöke. „Egy kereske-
dô cég bázisa a raktárkészlet, míg egy
szolgáltató szolgáltatásokat értékesít,
amelyek nem készletezhetôk, nem lehet
ôket beszerezni és eladni. Ebben az ér-
telemben igényeinkre kellett szabnunk
az SAP Business One-t. Ezt a rendszer
paraméterezésével teljes egészében el
tudtuk végezni, egyedi fejlesztésre nem
volt szükség. Ez is tükrözi a bevezetô
partner szerepének jelentôségét. Cikke-
sítettük a szolgáltatásokat, az SAP
Business One fogalomrendszerét
átvéve elôször a vállalatot illesztettük a
rendszerbe, majd áttértünk az egyedi
specifikumok kiemelésére. A bevezeté-
sek során szerzett tapasztalataink sze-
rint ez a helyes út.“

Eredmények és tapasztalatok

Az SAP Business One éles indítására
2007 nyarán került sor az East-Auditnál,
és az év a második felében a rendszer
finomhangolását is elvégezték. Tanács-
adó cégrôl lévén szó a vezetôk kezdet-
tôl fogva a projekt mellett álltak, és pon-
tosan meg tudták fogalmazni az igényei-
ket, amelyeket a rendszer eredménnyel
lefed. Az adatbevitel kevesebb idôt vesz
igénybe, ugyanakkor sokkal több infor-
máció áll rendelkezésére a vállalat tel-
jesítményét illetôen.

„Az SAP Business One segítségével az
üzleti lehetôségeket is sokkal hatéko-
nyabban kezelhetjük“ – mondta a szak-
mai igazgató. „Az ajánlatok és pályáza-
tok felvitele mellett az ügyféllel folytatott
teljes kommunikáció, a személyes talál-
kozók, valamint a benyújtott pályázat
sikerességére vonatkozó információ is
rögzíthetô, kereshetô és elemezhetô. A
szerzôdéskötés és a tényleges munka-
végzés dokumentálása ugyancsak a
rendszerben történik, integráltsága foly-
tán az SAP Business One a teljes folya-
matot végigköveti, ami nagy segítséget
jelent a napi munkavégzésben.“

A rendszer CRM modulja lehetôséget
ad a meglévô ügyfelekkel ápolt üzleti
kapcsolat teljes történetének áttekinté-
sére és elemzésére, mivel a telefonos
vagy személyes egyeztetések nyomán
keletkezett dokumentumok mellett az
események rögzítésére is alkalmat ad.
Az East-Audit így részletes ügyfélprofilt
építhet fel, és könnyen visszakeresheti,
hogy egy-egy ügyféllel egy adott idô-
szakban milyen kommunikációt folyta-
tott, ebben nem kell pusztán az alkalma-
zottak emlékezetére hagyatkoznia. „Az
SAP Business One-ban tevékenységi
körök és területek, úgynevezett profit-
centrumok szerint vizsgálhatjuk a vállalat
teljesítményét, a bevételek és a jövedel-
mezôség alakulását“ – emelte ki Tóth
Kálmán. „Csak ajánlani tudjuk az SAP
Business One-t mindazon ügyfeleink-
nek, akiknél adottak a feltételek és az
igények egy kis- és középvállalati ERP
rendszer bevezetéséhez. Ebben immár
saját felhasználói tapasztalataink is
egyértelmûen segítenek bennünket.“
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