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SAP referencia-történet
Kis- és nagykereskedelem, szervizszolgáltatás
SAP Business One

„A napi jelentés az SAP Business One

egyik legnagyobb erôssége. A rendszer

bevezetését követôen 2007-ben a for-

galmunk közel harminc százalékkal

nôtt, míg a nyereségünk több mint a

duplájára emelkedett“

Zala Tibor, ügyvezetô, LZ Thermotrade Kft.

Az LZ Thermotrade Kft. fûtés- és szel-
lôzéstechnikai berendezéseket forgal-
maz. A cég 1997 óta a Hoval AG hivata-
los magyarországi márkaképviseleteként
és -szervizeként a német gyártó termé-
keinek nagy- és kiskereskedelmi érté-
kesítését, valamint karbantartását végzi.

A magyar tulajdonban lévô, veresegy-
házi székhelyû vállalat ma 29 alkalma-
zottat foglalkoztat, éves árbevétele 1,3
milliárd forint. Ügyfélkörét kivitelezô és
szerelô cégek, továbbá végfelhasználók
alkotják. A lakossági piacra szánt ter-
mékek kínálatát felsô kategóriás kazá-
nok, melegvíztárolók, lakásszellôztetô
és hôvisszanyerô berendezések, vala-
mint napkollektorok képezik. A vállalati
szegmens igényeire szabott rendszerek
pedig a legkülönbözôbb ingatlanok fûté-
sérôl és szellôztetésérôl gondoskodnak,
a legkisebb önkormányzati irodától
kezdve a legnagyobb gyárcsarnokig és
bevásárlóközpontig. A Hoval nemzetközi
ügyfélkörébe tartozik például az Audi, a
Buckingham Palota és a Tiltott Város is.
Az LZ Thermotrade magyarországi refe-
renciái között a BricoStore, a Cora és a
Tesco, valamint a MOL nevével találko-
zunk.

A vállalat mind közületi, mind lakossági
ügyfeleit közvetlenül szolgálja ki több,
mint háromezer fûtés- és szellôzéstech-
nikai terméket felölelô kínálatából. Szak-
emberei az épületgépészeti tervezôket
és a végfelhasználókat egyaránt ta-
nácsadással segítik a legmegfelelôbb
megoldás kiválasztásában.
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A bevezetés célja
A korábban használt, magyar fejlesztésû
vállalatirányítási rendszer a benne levô
programhibák miatt megbízhatatlannak
bizonyult.

Miért az SAP?
A cég egyik ügyvezetôje egy termékbe-
mutatón ismerkedett meg az SAP kis- és
középvállalati megoldásával, és a rendszer
jelentéskészítô, valamint kommunikációs
képességei mély benyomást tettek rá.

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

Bevezetett rendszer
SAP Business One

Felhasználók száma
13 fô

Szoftver környezet
Microsoft SQL Server 2000,
Windows Small Business Server 2003



www.sap.hu

SAP Hungary Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 41.

Korábbi állapot

Az LZ Thermotrade megalakulását
követôen egy hazai ügyviteli programot
vezetett be a pénzügyi folyamatok tá-
mogatására, de a raktárkészlet-kezelés
éveken át papír alapú maradt. Az ezred-
fordulót követôen ez a helyzet egyre
tarthatatlanabbá vált, ezért a vállalat
2005-ben egy ugyancsak magyar fej-
lesztésû vállalatirányítási rendszer hasz-
nálatára tért át. Ez az elérhetô funkcio-
nalitás és a testreszabhatóság tekinte-
tében is elôrelépést jelentett a cég éle-
tében, amivel a vezetôség kezdetben
elégedett volt. „Két évre rá azonban az
e-BOne Tanácsadó Kft. meghívására
részt vettem egy bemutatón, ahol köze-
lebbrôl is megismerhettem az SAP
Business One képességeit“ – mondta
Zala Tibor, az LZ Thermotrade Kft. szel-
lôzéstechnikai üzletágának ügyvezetôje.
„A szoftvercég kis- és középvállalatok-
nak szánt ERP rendszerét látva úgy ítél-
tem meg, hogy a két évvel korábban
bevezetett rendszerünkben tapasztalt
korlátokkal és programhibákkal nehéz
lenne együtt élni. Két év alatt kiderült
ugyanis, hogy az a rendszer nem elég
megbízható, a lekérdezések futtatása-
kor nem lehettünk száz százalékig biz-
tosak a kapott adatok pontosságában.
A program hol darabszámokat veszített
el, máskor meg a gyártási számokat
kezelte következetlenül. Ezért annak
ellenére, hogy mindössze két évig
használtuk a korábbi rendszert,
érdemesnek láttuk, hogy beruházzunk
az SAP Business One bevezetésébe.“

A megoldás

A korábbi rendszer problémái miatt kü-
lönösen az SAP Business One lekérde-
zésekkel kapcsolatos funkcionalitása
tett mély benyomást a cégvezetôre. 
„Nagyon hasznos megoldásnak tartom,
hogy egy-egy kattintással igény szerinti
mélységig áshatok le a beszámolókban

szereplô adatok összefüggéseit
illetôen“ – fejtette ki Zala Tibor. „Az is
megragadott, ahogyan a rendszer a
kommunikáció számos csatornáján ke-
resztül, levelezéssel, üzenetek és be-
számolók küldésének lehetôségével, a
beszámolók és a lekérdezések össze-
kapcsolhatóságával segíti a felhasználók
együttmûködését.“

Ennek alapján az LZ Thermotrade még
az év végén megvásárolta az SAP
Business One licenccsomagját, és
2007. január végén indulhatott a rend-
szer bevezetése. A projekt során a vál-
lalat az e-BOne szakmai támogatása
mellett a lehetô legtöbb feladatot önál-
lóan kívánta elvégezni, hogy minden 
részletre kiterjedôen megismerhesse a
rendszert. Ezért a bevezetés egy szaka-
szában párhuzamosan használták a két
rendszert, ami valamivel hosszabb átfu-
tást eredményezett. Az ügyvezetô el-
mondása szerint azonban az erôforrás-
igényes folyamat meghozta gyümölcsét,
és a megszerzett ismeretek minden-
képp kárpótolták a céget.

Eredmények és tapasztalatok

A bevezetés során az SAP Business
One-t a beállításokon keresztül, valamint
plusz felhasználói mezôk felvételével
sikerült az LZ Thermotrade igényei
szerint testre szabni. A vállalat emellett
egy-két beépülô szoftvermodult is
vásárolt, illetve készíttetett bevezetô
partnerével. „Ezek egyrészt a csoportos
számlakezelést végzik a szerviz szolgál-
tatás kapcsán, másrészt a devizaárfo-
lyamok napi automatikus bekérését és
rendszerbe történô felvitelét oldják
meg“ – magyarázta Zala Tibor. „Egyedi
fejlesztéssel oldottuk meg a látszólagos
ellentmondást, amely abból fakad, hogy
a termékeket az esetek túlnyomó több-
ségében a kivitelezô vásárolja meg, a
karbantartást viszont már a felhasználó-
nak, az épület tulajdonosának számláz-

zuk. A fejlesztés az értékesítéskor létre-
hozott vevôi berendezés törzslapon
további címek felvételét teszi lehetôvé.
Egy további fejlesztés pedig a szállítói
árlista aktualizálását teszi automatizálttá.“

Az ügyvezetô azt is rendkívül kedvezô
tapasztalatként értékeli, hogy az alkal-
mazottak a rendszerben látják munkájuk
eredményét. Amikor a felhasználó belép
a rendszerbe, összegzést kap arról,
hogy az elôzô munkanapon milyen áruk,
számlák, befizetések érkeztek vagy nem
érkeztek meg határidôre, és ennek 
függvényében melyek az aznapi teen-
dôk. Ezeket a feladatokat rendkívül
egyszerûen, az adott bizonylatra kattint-
va elvégezheti. Mindez egy jól áttekint-
hetô környezetben nagyon hatékony
munkavégzést tesz lehetôvé. „Az SAP
Business One-ban készült beszámolók
száz százalékig megbízhatók, de a rend-
szer a napi jelentés küldésével kényez-
teti el igazán a cégvezetést“ – emelte ki
Zala Tibor. „Az XL Reporterben elké-
szíthetô napi jelentés minden este 
e-mailben, könnyen áttekinthetô, mû-
szerfal nézetben tájékoztatja a me-
nedzsmentet a cég teljesítményével
kapcsolatos legfontosabb mutatók, töb-
bek között a napi bruttó fedezet alaku-
lásáról. A korábbi rendszerünkben erre
nem volt lehetôség, és a betekintés, a
kontrolling hiánya következményekkel
járt. Bár értékesítési adataink jók voltak
2006-ban is, a nyereségünk messze
elmaradt a várttól. A napi jelentés az
SAP Business One egyik legnagyobb
erôssége. A rendszer bevezetését kö-
vetôen 2007-ben a forgalmunk közel
harminc százalékkal nôtt, míg a nyere-
ségünk több mint a duplájára emelke-
dett.“
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