
„A szoftvercsere, mint megfogalmazott igény jelent meg
legfontosabb üzleti partnerünk részérôl. A korábbi 
informatikai rendszer is képes volt az adott 
orvostechnológiai termékeket a gyári számuk alapján
nyilvántartani, nyomon követni, de az új rendszerrel
immár a bennük lévô, vagy kiegészítô alkatrészek útját
is követni tudjuk, sokkal pontosabb lett a nyilvántartás“

Imre Gábor, mérnök-üzletkötô

Megbízható beszállító

Az SAP rendszer bevezetése egy-egy vállalkozás számára

különösen fontos lehet, ha a közbeszerzések alkalmával, más

partnercégekkel közösen, alvállalkozóként jelennek meg a 

piacon. Ilyenkor a cég egy nagyobb vállalkozás beszállítójaként

próbál meg érvényesülni. A megbízhatóság ilyenkor 

elengedhetetlen feltétel. 

Az SAP Business One rendszer bevezetése nagymértékben növeli

a cég megbízhatóságát partnerei szemében. Jó példa erre az ERBE

Orvosi Mûszer Szerviz és Információs Kft. esete, ahol 2006

januárja óta használják az SAP szoftverét.

A budapesti székhelyû ERBE Orvosi Mûszer Szerviz és

Információs Kft. olyan, mûtôben használatos orvostechnikai 

termékeket forgalmaz és szervizel, amelyekre többnyire 

közbeszerzések alkalmával ruháznak be az egyes kórházak, és

más egészségügyi intézmények Az ERBE Kft. 7-8 külföldi cég 

termékével kereskedik. A vállalat korábban egy német 

nagyvállalat magyarországi leányvállalata volt, amelyet 1991-ben

alapítottak. Idén januártól saját, hazai tulajdonba került. 

A vállalkozás jelenleg 8 munkavállalót foglalkoztat, az éves 

forgalom 300 millió forint körül alakul. 
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A közbeszerzés nehéz 

A közbeszerzések piaca elég speciális terep, az ERBE-hez hasonló

cégek legtöbbször más cégek beszállítójaként, partnereként

indulnak el a tendereken. Emiatt nélkülözhetetlenül fontos,

hogy a partnerek informatikai rendszerével kompatibilisen

mûködve, a pályázatok anyagát összehangolt módon tudják

beadni a közbeszerzési eljárás folyamán. Az ajánlatokat úgy kell

kiadnia a cégnek, hogy az egyes termékekrôl rövid jellemzés is

olvasható legyen, természetesen a legfontosabb mûszaki 

adatokkal egyetemben, az adatbázisnak tehát mindezt 

tartalmaznia kell. A partnerekkel való együttmûködéshez és az

ajánlatok testreszabása érdekében könnyen kezelhetô, 

intelligens rendszerre volt szükség.   

A cég korábban NT-hálózatot alkalmazott, az XP elôtti 

verziószámmal mûködô munkaállomásokon. A szakember

elmondása szerint több vállalatirányítási rendszert is 

tanulmányoztak, mielôtt az SAP szoftvere mellett döntöttek. 

„Ennek a megoldásnak ideális volt a raktározási modulja, 

formátuma könnyen kezelhetô, az ügyféladatbázis, 

terméknyilvántartás magas szinten megoldott. A készlet-

gazdálkodás magas fokú hatékonysága a napi munkánk

elengedhetetlen feltétele“ - sorolja az SAP Business One a cég

számára nyújtott legfontosabb elônyeit Imre Gábor, aki 

megemlíti még a könyvelési modul nélkülözhetetlenségét is. 

A szakember rámutat, hogy a rendszerrel szemben elvárásuk

volt az is, hogy a modern kor szellemének megfelelôen magából

a rendszerbôl lehessen faxot és e-mailt küldeni, a papírhasználat

és nyomtatás minimális legyen. Az SAP Business One rendszer

ezeknek a feltételeknek is maradéktalanul megfelelt. 

„Az egész folyamat átláthatóbbá válik, és óriási elôny, hogy a

rendszer kezelése is egyszerû, könnyen érthetô“ - sorolja az

elônyöket Imre Gábor.

Megújulva

2006 közepéig párhuzamosan mûködik majd a régi és az új

szerver, ami informatikai szempontokból újabb kihívást 

jelentett, de csak így lehet megoldani, hogy a folyó ügyekben a

cég partnerei ne érzékeljenek fennakadást, akadozást. A

munkaállomásokon futó operációs rendszer szoftvereit is 

lecserélték, így már a legmodernebb, XP típusú rendszert

használják.

Ezt megelôzôen 2005 novemberében a vállalkozás érintett

munkavállalói egy képzésen is részt vettek, amelyen

elsajátíthatták az SAP rendszer kezelését. Ezen a területen 

persze még van hová fejlôdni; a munkavállalóknak még

szokniuk kell az új rendszert és az ezzel együtt járó új

megközelítési módot.

Megtérülô beruházás

„Az SAP bevezetése mindenképpen megtérülô beruházás lesz

cégünk számára. Legnagyobb hatása a felhasználók hatékonyabb

munkaidôbeosztásában látszik majd, hiszen kevesebb idôt

veszítenek el információkereséssel, adatelemzéssel. 

Üzleti szempontból nagyon fontos, hogy a partnereink felé meg

tudunk felelni az elvárásoknak, megbízható beszállítónak

számítunk, akik megbízható informatikai megoldásokat 

alkalmaznak. Máris elmondható, hogy a készletvezetés nagyon

pontos lett, több év múlva is visszakereshetô és elemezhetô lesz

valamennyi fontosabb adat. Mindez igaz a szervizelésre, az egyes

alkatrészek nyomon követésére is“ - sorolja a beruházás

megtérülését befolyásoló elônyöket Imre Gábor. 

A szakember hozzáteszi, hogy nagyon elégedettek az SAP 

rendszerével, senki sem kérdôjelezi meg, hogy a lehetô legjobb

döntést hozták, amikor a bevezetés mellett döntöttek.
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