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SAP referencia-történet
kereskedelem és szolgáltatás
saP Business One

„Az SAP Business One segítségével 

valamennyi területen biztosan kézben 

tarthatjuk folyamatainkat, és ez a cég 

teljesítményén is mérhető.”

Forró Péter
ügyvezető, kvalix automatika kft.

ÁttekintéS

Céginformáció
Cégnév: kvalix automatika kft. •
iparág: kereskedelem és szolgáltatás •

Weboldal: www.kvalix.hu •

A bevezetés célja
a korábbi, elavult technológiai alapokra  •
épülő, egyedi fejlesztésű alkalmazás 
lecserélése, és funkcionalitásának jelentős 
kiterjesztése.

Miért az SAP?
a meglévő folyamatok megtartásának  •
lehetőségét, ugyanakkor a funkciók köny-
velésre történő, integrált kiterjesztését és 
a raktárkezelés magas szintre emelését 
a cég számára egyedül az saP Business 
One kínálta elérhető konstrukcióban.

Bevezető partner
e-BOne Tanácsadó kft. •
Weboldal: www.e-bone.hu •

Telefon: +36/1/430 13 96 •

Bevezetett rendszer
saP Business One, netTeam kontroller 2  •
iratkezelő alkalmazás

Felhasználók száma
12 fő •

Szoftver környezet
sQL server 2008, Windows server 2008 •

a kvalix automatika kft. az érzékelés-, 
mérés-, azonosítás- és vezérléstech-
nikai eszközök specialistája az ipari 
automatizálás és a folyamatfelügyelet 
területén. Vezető gyártók legmagasabb 
minőségi kategóriát képviselő termé-
keit szállítja, jellemzően kizárólagos 
magyarországi disztributorként, és az 
eszközök használatát kiemelkedő mű-
szaki támogatással, a tanácsadásra és 
a kulcsrakész rendszerek kialakítására 
is kiterjedő szolgáltatásokkal segíti. 
Ügyfelei a gyártóipar szereplői közül 
kerülnek ki, éves szinten átlagosan több 
mint nyolcszáz céget szolgál ki. a közel 
húsz éve alapított, budapesti kvalix 
kilenc főt foglalkoztat, éves árbevétele 
340 millió forint.

korábbi állapot
a kvalix éveken át egy egyedi fejleszté-
sű alkalmazásban kezelte a termékekkel 
és az ügyfelekkel, partnerekkel kapcso-
latos adatokat, az értékesítés folya-
matát. a szoftver technológiai alapjai 
azonban idővel elévültek.

A megoldás
a váltás szükségessége ugyan évekkel 
ezelőtt egyértelművé vált, az egyedi 
igények szerint készült szoftvert hasz-
náló vállalat azonban érthető módon 
magasra helyezte a mércét, amikor új 
megoldás keresésébe kezdett, és ez 
hosszasabbá tette a kiválasztás folya-
matát. az egyszerűbb, nem teljes körű 
funkcionalitást adó rendszerek eleve 

a rendszer bevezetése az saP által 
javasolt európai Uniós forrás 
bevonásával valósult meg.

www.sap.hu/eu
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1124 Budapest, Csörsz u. 41.
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az saP, az r/3, az saP netWeaver, a duet, a Partneredge, a Bydesign, a Clear enterprise, az saP BusinessObjects explorer és az itt említett egyéb saP termékek és szolgáltatások, valamint azok logói az saP aG véd-
jegyei vagy németországban és a világ több más országában bejegyzett márkanevei. a Business Objects és a Business Objects logó, BusinessObjects, Crystal reports, Crystal decisions, Web intelligence, XCelsius és 
az itt említett egyéb Business Objects termékek és szolgáltatások, valamint azok logói az saP Franciaország védjegyei vagy bejegyzett márkanevei az amerikai egyesült államokban és a világ más országaiban. az összes 
többi termék és szolgáltatás neve az adott cég védjegye. az ebben a dokumentumban foglalt adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. a termékek országonként eltérhetnek.

az anyagok tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható. az anyagokat az saP aG és leányvállalatai („az saP Csoport”) kizárólag tájékoztatás céljából készítették, így azok nem minősülnek semmilyen garanciavál-
lalásnak. az saP Csoport nem vállal felelősséget az anyagok esetleges hibáiért vagy szövegkihagyásaiért. az saP Csoport termékeire és szolgáltatásaira érvényes garanciákat – amennyiben ilyenek fennállnak – az adott 
termékre illetve szolgáltatásra vonatkozó kifejezett garanciavállalási nyilatkozat ismerteti. Jelen dokumentum tartalma nem értelmezhető további garanciavállalásként. 

nem jöhettek számításba, a nagyválla-
latoknak szánt, integrált megoldások 
pedig meghaladták a cég lehetőségeit.

„Fontos elvárásunk volt, hogy a már 
meglévő folyamataink, elsősorban az 
ügyfélkapcsolatok kezelése és az irat-
kezelés, az iktatás terén, amelyekhez 
a korábbi alkalmazásunk is támogatást 
adott, ne sérüljenek az új rendszer-
ben” – fejtette ki az ügyvezető. „az új, 
integrált megoldástól ugyanakkor azt 
vártuk, hogy funkciói a könyvelésre 
is kiterjedjenek, és a raktárkezelést is 
magas színvonalra emelhessük általuk. 
Mindezt együtt az saP kisvállalati erP 
rendszerében találtuk meg. a koráb-
bi, egyedi fejlesztésű szoftverünkhöz 
képest az saP bevezetésekor ugyan 
vállalnunk kellett egy-két kompromisz-
szumot, de szó sincs róla, hogy emiatt 
visszasírnánk a régi időket. az saP és 
a hozzá integrált iratkezelő alkalmazás 
bevezetése egyértelműen jó döntésnek 
bizonyult, amely vállalatunk hasznára 
vált.”

eredmények és tapasztalatok
az európai uniós támogatással megva-
lósított projekt 2008 júliusában indult az 
e-BOne Tanácsadó kft., mint bevezető 
partner szakmai közreműködésével. 
a sikeres pályázat elkészítésében 
az e-BOne alvállalkozója segítette a 
kvalixot. a decemberben zárult pro-
jekt során a vállalat meglévő, linuxos 
környezetét Ms alapú infrastruktúrára 
cserélte, és a korábbi rendszerből a 
kilencvenes évek közepéig visszame-
nőleg sikerrel migrálta adatait az saP 
Business One-ba. 

„az e-BOne szakembereivel a beveze-
tés során az saP Business One minden 
modulját messzemenően paraméterezni 
tudtuk, így a rendszert elvárásainknak 

megfelelően testre szabhattuk” – emel-
te ki Forró Péter. „speciális igényeink 
lefedésére pedig egy iratkezelő alkal-
mazást integráltunk az saP Business 
One-hoz az e-BOne fejlesztő partnere, 
a VariaTech kft. részvételével. erre 
azért volt szükség, mert cégünknél az 
e-mailektől kezdve minden bejövő és 
kimenő dokumentumot elektronikus 
formátumban iktatunk az ügyek pontos 
nyomon követése érdekében. a meg-
valósított integrációnak köszönhetően 
az saP-ban kezelt bizonylatok mellett 
egy kattintással meg tudjuk nézni a 
kapcsolódó papír alapú dokumentumok 
képét is, azokat nem kell előkeresni az 
irattárból.”

a forgalmazott érzékelés-, mérés-, 
azonosítás- és vezérléstechnikai 
eszközöket a kvalix korábbi alkalma-
zásában sarzs-számokkal látta el. az 
saP Business One ebben a vonatko-
zásban is előrelépést hozott, mivel a 
sarzs-számok mellett a sorozatszámok 
kezelését is lehetővé teszi, így minden 
eszköz teljes életútja könnyen végigkö-
vethető a rendszerben a gyártótól az 
ügyfélig.

„az saP Business One bevezetésé-
vel a raktárnyilvántartásunk is nagyon 
pontossá és naprakésszé vált” – hang-
súlyozta az ügyvezető igazgató. „ezzel 
a rendszer kiemelt elvárásunknak tesz 
eleget. korábban ugyanis megtörtént, 
hogy a tényleges készlet eltérést mu-
tatott a róla vezetett adatokhoz képest. 
az saP-ban ez nem fordulhat elő. a 
rendszer nem csak darabszámra, ha-
nem érték szerint is mindenkor pontos 
képet ad a raktárról. ez a precizitás a 
készlettervezést is nagyban megköny-
nyíti számunkra, és lehetőséget ad a 
raktárkészlet optimalizálására.”

a kvalix külső könyvelőcéggel dolgozik, 
amely korábban a papír alapú bizonyla-
tok kézhezvételét követően könyvelt. 
a könyvelés mindenkori állapotát így 
nehéz volt követni, az adatok napi 
szintű kinyerésére pedig egyszerűen 
nem nyílt lehetőség, ezért a cég ebben 
az értelemben meglehetős késéssel 
követte az eseményeket.

„az saP Business One-nal ezt a 
problémát is orvosolhattuk” – mondta 
Forró Péter. „a rendszert úgy pa-
ramétereztük, hogy a bizonylatokat 
könyvelői képzettség nélkül is helyben 
fel tudjuk vinni. ez naprakész rálátást 
biztosít számunkra, nemcsak a fizető-
képesség, hanem az eredményesség 
vonatkozásában is, ami a korábbiakhoz 
képest sokkal erőteljesebb támogatást 
ad a vezetői döntések meghozatalához. 
Összességében az saP segítségével 
valamennyi területen biztosan kézben 
tarthatjuk folyamatainkat, és ez a cég 
teljesítményén is mérhető. a gazdasági 
válság nehéz, 2009-es évét enyhe, 3,8 
százalékos forgalomcsökkenéssel zár-
juk, ami az iparági átlagot sújtó vissza-
esésnél jóval kisebb arányú.”

az ügyvezető az saP Business One 
bevezetésében egyúttal a további 
fejlesztések megalapozását is látja. 
ezek sorában a kvalix elsőként egy 
webáruház és a rendelések on-line nyo-
mon követését lehetővé tevő ügyfél-
portál integrálását tervezi, amit az saP 
szabványos illesztőfelületekkel támogat. 
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