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SAP referencia-történet
kereskedelem, szolgáltatás
sap Business One

„A rendkívül megbízható 

SAP Business One nemcsak napi 

munkánkat teszi hatékonyabbá, 

hanem vezetőinket is naprakész 

információval látja el, miközben 

rugalmasan együtt fejlődik 

vállalatunkkal.”

Kenderesi Zoltán, projektvezető, Tiger-Tools kft.
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Céginformáció
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Weboldal: www.tiger-tools.hu •

A bevezetés célja
a cég olyan vállalatirányítási rendszert  •
keresett, amely dinamikus készletme-
nedzsmentet biztosít, és az értékesítés 
folyamatát az első kapcsolatfelvételtől 
integrált módon, minden területre kiterje-
dően végigköveti.

Miért az SAP?
a megvizsgált erp megoldások közül az  •
sap Business One kínálta a legsokré-
tűbb szolgáltatásokat, rugalmas testre 
szabhatóság mellett. a rendszer funkcio-
nalitásának értékét az is növelte, hogy 
az sap gold partner státuszú e-BOne 
nagyon pozitívan, konstruktív módon állt 
hozzá az ügyfél elvárásaihoz.

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

Telefon: +36/1/430 13 96  •

Bevezetett rendszer
sap Business One •

Felhasználók száma
5 fő •

Szoftver környezet
sQl server 2005, Windows server 2003 •

a Tiger-Tools szerszámkereskedelmi 
kft.-t két magyar magánszemély alapí-
totta 2000-ben a dél-koreai korloy, inc. 
által gyártott váltólapkák és váltólapkás 
szerszámok hazai képviseletére. a 
forgalom 90 százalékát ma is ezek a 
fémmegmunkáló eszközök adják, míg 
a rendkívül széles, ma már több, mint 
9000 cikket felölelő kínálatot további 
dél-koreai és európai beszállítóktól 
származó kiegészítő termékek teszik 
teljessé. 

a Tiger-Tools partnerköre több mint 600 
vállalatot ölel fel. ezek 90 százaléka 
gyártó cég, míg a többi viszonteladó. 
a sárospataki székhelyű cég műkö-
désének második évében a román 
piacon is megjelent saját tulajdonú 
leányvállalatán keresztül, amely immár a 
forgalom mintegy 30 százalékát adja. a 
központi irodájában öt főt foglalkoztató 
Tiger-Tools 70 millió forintos készlettel 
rendelkező raktárról szolgálja ki ügyfe-
leit, a beszállítóktól hetente fogad árut. 
az 500 millió forint éves árbevételű cég 
a fémmegmunkáló eszközök mellett 
műszaki szaktanácsadást is kínál 
ügyfeleinek, amely a gyártási folyamat 
megtervezésére és beindításának fel-
ügyeletére is kiterjed.

Korábbi állapot
a Tiger-Tools induláskor egy alapfunk-
ciókkal rendelkező ügyviteli szoftvert 
vezetett be. ez kezdetben lefedte az 
igényeket, noha a szoftverből hiányzott 
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a készletnyilvántartó modul, és az érté-
kesítés folyamatát sem tudta integráltan 
végigkövetni. „a szoftver nem kezelte a 
kimenő és a bejövő megrendeléseket, 
amelyeket kollégáink manuálisan, adat-
táblákban tartottak nyilván” – mondta 
kenderesi zoltán, a Tiger-Tools pro-
jektvezetője. „három év múltán ez már 
komoly problémát jelentett, mivel az 
általunk forgalmazott termékek száma 
ekkorra meghaladta a négyezret, és a 
megnövekedett rendelésállomány miatt 
kezelése is nagyon időigényessé vált, 
rengeteg erőforrást lekötött és a hibá-
zás kockázatát is növelte.”

a cég vezetői ezért 2004-ben a szoft-
ver lecserélése mellett döntöttek, és 
olyan megoldás keresésébe kezdtek, 
amely az említett két területet is kezeli. 
„az év végén egy hazai fejlesztésű 
szoftver bevezetése mellett határoz-
tunk, amelynek szállítója azt ígérte, 
hogy a funkcionalitást teljes mértékben 
igényeinkre szabja” – idézte fel a pro-
jektvezető. „ám másfél év múltán ezt a 
bevezetést zsákutcának nyilvánítottuk.”

A megoldás
a Tiger-Tools ügyvezetője egy infor-
matikai magazinban olvasott az sap 
kisvállalati erp megoldásáról. miután a 
menedzsment az interneten tájékozó-
dott az sap Business One bevezetésé-
vel foglalkozó sap-partnerek felől, az 
e-BOne kft.-t kérte fel a termék bemu-
tatására. „a beruházás előkészítésekor 
több kisvállalati erp megoldással is 
megismerkedtünk” – mondta kenderesi 
zoltán. „végül az sap Business One-t 
választottuk, sokrétű szolgáltatásai és 
testre szabhatósága miatt. az is sokat 
nyomott a latban, hogy az e-BOne na-
gyon pozitívan, konstruktív módon állt 
hozzá elvárásainkhoz.”

eredmények és tapasztalatok
az előkészületeket és a négynapos 
szoftverbevezetést követően az sap 
Business One éles indítására 2007. 
január 1-jén került sor. ezt követően a 
Tiger-Tools másfél-két hónap alatt be-
lakta a rendszert, és a finomhangolások 
eredményeként jelentős hatékonyság-
növekedést ért el. 

„szerettük volna, hogy a rendszer 
a beszállítói megrendelésekre adott 
javaslatoknál vegye figyelembe a be-
érkezett, de még nem teljesített vevői 
megrendeléseket, a beszállítótól úton 
levő mennyiséget, az elmúlt időszak 
fogyását, és manuálisan beállíthassuk 
a minimális, illetve maximális készletet, 
valamint azt a készletszintet is, amely-
nél a szoftver javaslatot ad a beszállítói 
rendelésre” – mondta a projektvezető. 
„ezek a paraméterek közül a rendszer 
eredetileg párat mellőzött. az e-BOne 
szakemberei azonban rövid idő alatt 
elkészítették számunkra a szükséges 
fejlesztést, amelyet azóta is megelége-
déssel használunk.” 

a Tiger-Tools eközben olyan lehetősé-
geket fedezett fel a rendszerben, ame-
lyekre első körben nem is gondolt. ilyen 
például az sap Business One külső be-
töltő programja, amelyet a cég nagyon 
szívesen használ. Beszállító partnerei 
gyakran több száz vagy ezer soros 
számlákat küldenek, amelyek bevitele 
korábban akár egy teljes munkanapot 
is felemésztett, a hibázás kockázata 
mellett. a betöltő programmal azonban 
az excel formátumú számla az átalakí-
tással együtt is kevesebb mint fél óra 
alatt felvihető a rendszerbe. 

„két év tapasztalata alapján az sap 
Business One megbízhatóan működő 

készletmenedzsment funkcióinak kö-
szönhetően rengeteg munkát takarítunk 
meg” – foglalta össze a projektvezető. 
„másrészt az ügyfelekre vonatkozó 
adatokat és információkat csak egyszer 
kell bevinnünk, mert az értékesítési 
folyamat minden szakaszában elérjük 
őket, legyen szó törzsadatokról vagy a 
korábbi vásárlások teljes történetéről. 
nagyra értékeljük a rendszer rugalmas 
beállíthatóságát és testre szabhatósá-
gát is, amely a beépített lekérdezések-
kel együtt valóban sokrétű alkalmazást 
tesz lehetővé.”

a Tiger-Tools számára különösen von-
zóvá teszi a rendszert, hogy a benne 
kezelt adatokhoz egy lekérdezés-gene-
rátoron keresztül is hozzá lehet férni. 
az egyedi lekérdezésekkel kapcsolatos 
igények így nagyon gyorsan és rugal-
masan lefedhetők. „az elmúlt két év 
folyamán ezen a téren, a rendszerben 
levő további lehetőségek kiaknázásá-
ban és a változások kezelésében az 
e-BOne mindig nagyon rövid válasz-
időkkel és nagy hozzáértéssel rendelke-
zésünkre állt, együttműködésünk kiváló. 
a rendkívül megbízható sap Business 
One így nemcsak napi munkánkat teszi 
hatékonyabbá, hanem vezetőinket is 
napra kész információval látja el, miköz-
ben rugalmasan együtt fejlődik vállala-
tunkkal.” – mondta kenderesi zoltán.

kedvező tapasztalatai alapján a cég 
mérlegeli, hogy az sap Business One 
használatát miként terjessze ki romániai 
leányvállalatára is.

www.sap.hu
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minden jog fenntartva. az sap, r/3, xapps, xapp, sap netWeaver, duet, partneredge, Bydesign, sap Business Bydesign és az itt említett egyéb sap termékek és szolgáltatások, valamint azok logói az sap ag 
védjegyei 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 a Business Objects s.a. védejegyei, vagy az amerikai egyesült államokban bejegyzett márkanevei. a Business Objects az sap 
vállalata. 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.
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