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„Az SAP Business One olyan szolgálta-

tásokat ad, amelyek nélkülözhetetle-

nek cégünk további fejlődéséhez.”

Majoross Olivér, 
ügyvezető, Uvill villamosipari Kft.

ÁttekintéS

Céginformáció
Cégnév: Uvill villamosipari Kft. •
iparág: kereskedelem és gyártás •

Weboldal: www.uvill.hu •

A bevezetés célja
Az Uvill olyan megbízható szállítótól szár- •
mazó, fejlett vállalatirányítási rendszert 
keresett, amely integrált módon támogat-
ja az összeszerelés jellegű gyártást, és 
költséghatékony módon vezethető be.

Miért az SAP?
Az SAP business one megoldása  •
mindenben eleget tett az Uvill egyik 
legfontosabb elvárásának, a licencek és 
a támogatói díj tekintetében pedig a ver-
senytársakhoz képest 10-30 százalékos 
előnyt adott.

Bevezető partner
e-bone tanácsadó Kft. •
Weboldal: www.e-bone.hu •

telefon: +36/1/430 13 96  •

Bevezetett rendszer
SAP business one •

Felhasználók száma
8 fő •

Szoftver környezet
mS SQl Server 2005; 
mS Windows Server 2003

Az Uvill villamosipari Kft. 1990 alakult 
Százhalombattán. A családi tulajdonban 
levő cég kezdetben hálózatszereléssel 
foglalkozott, majd a 90-es évek máso-
dik felétől az erősáramú berendezések 
forgalmazása került a tevékenység kö-
zéppontjába. ma az erősáramú beren-
dezések összeszerelése, értékesítése, 
üzembe helyezése és karbantartása a 
vállalat profilja. A cég 1992 óta képvi-
seli a német Sgb gmbH transzformá-
torgyártót a magyar piacon, és azóta 
több nyugat-európai iparági szállítóval 
is partneri kapcsolatot alakított ki. A 
viszonteladói tevékenység mellett a cég 
a partnerektől vásárolt alkatrészekből 
erősáramú transzformátor állomásokat 
és kapcsoló berendezéseket is össze-
szerel.

Az Uvill ezeket a termékeket az összes 
hazai áramszolgáltatónak, illetve az 
ezeknek dolgozó kivitelező cégeknek, 
közöttük az SAg Hungáriának és a gA 
magyarországnak szállítja. Ügyfélköré-
ben az olyan ipari beruházók is megta-
lálhatók, mint a borsodchem, a mol és 
a tvK, illetve olyan fővállalkozók, mint 
a KÉSz, a Strabag vagy az Adeptus. 
Az utóbbi években a vállalat egyre 
több erősáramú berendezést szállít a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
erőművekhez is. Az iSo minőségirányí-
tási rendszer szerint működő Uvill 13 
főt foglalkoztat, mintegy 30 millió forin-
tos raktárkészletet tart, éves árbevétele 
egy milliárd forint körüli.

ss_uvill.indd   1 2009.05.13.   13:28:47



korábbi állapot
Az Uvill korábban nem használt ügy-
viteli rendszert. A folyamatai támoga-
tásához szükséges adatokat egy erre 
a célra kialakított mapparendszerben 
kezelte, számláit pedig egy célalkal-
mazásban készítette. Az informatikai 
támogatás iránti igények 2006-ra egy-
értelműen túlnőtték ezeket a kereteket. 
A vállalat ekkor egy hazai fejlesztésű 
ügyviteli rendszer bevezetését tervezte. 
A szoftver szállítója azonban másfél év 
elteltével sem tudta teljesíteni vállalása-
it, így az Uvill egy megbízható partnertől 
származó, fejlett megoldást keresett.

„Az erP-piac kínálatának feltérké-
pezésében segített, hogy ügyfeleink 
közül többen az SAP nagyvállalati 
erP rendszerét használják” – mondta 
majoross olivér, az Uvill villamosipari 
Kft. ügyvezetője.

A megoldás
„Az is meghatározó szempont volt 
számunkra, hogy milyen áron juthatunk 
hozzá a felhasználói licencekhez és 
a szoftvertámogatáshoz” – folytatta 
majoross olivér.

Az Uvill azelőtt, a mappákban kezelt do-
kumentumokból csak rendkívül munka-
igényes módon tudta kinyerni a vezetői 
rálátáshoz, ellenőrzéshez és döntés-
támogatáshoz szükséges adatokat 
és információkat. ezért az új rendszer 
kapcsán fontos elvárás volt, hogy eze-
ket könnyen és gyorsan előállítsa, ezzel 
támogatva az értékesítés, valamint a 
könyvelés hatékony ellenőrzését. 

„Ugyanilyen fontos volt számunkra az 
is, hogy leendő rendszerünk integrált 
módon támogassa a készletkezelés és 
az összeszerelés folyamatát” – emelte 
ki majoross olivér. „Az SAP business 

one előnye ezen a téren is megmutat-
kozott, integrált módon kínálja ezt a faj-
ta gyártástámogató funkcionalitást, míg 
más szállító termékénél ehhez például 
külön modul bevezetése szükséges, 
ami továbbnöveli a költségeket.”

eredmények és tapasztalatok
Az Uvill ennek alapján a tartalmát és 
költségeit tekintve legelőnyösebb aján-
latot adó e-bone tanácsadó Kft.-t bízta 
meg az SAP business one bevezetésé-
vel, amelyet önerőből finanszírozott. 

„beruházásunk megtérülését nem 
számszerűsítettük” – mondta majoross 
olivér. „Az SAP business one olyan 
szolgáltatásokat ad, amelyek nélkü-
lözhetetlenek cégünk további fejlődé-
séhez, ezért határoztunk úgy, hogy 
erőforrásokat fordítunk a rendszer 
bevezetésére.”

erre 2008 elején került sor, és az SAP 
business one az év júliusától működik 
élesben. Az Uvill kezdettől fogva arra 
törekszik, hogy a rendszerben meglévő 
funkciókat, folyamatokat és lekérdezé-
seket használja, mivel ezek megfelelnek 
elvárásainak. A bevezetésnek így egyik 
kulcseleme az e-bone által adott fel-
használói oktatás volt, amelynek során 
az alkalmazottak a beállítások elvégzé-
sét is gyorsan, mindössze hét oktatási 
nap alatt elsajátították. testre szabást 
a cikk- és a partnertörzs strukturálása, 
valamint a számlatükrök és más nyom-
tatási képek elkészítése terén végeztek.

„Az összeszerelői tevékenység támo-
gatása szempontjából a fejlett, jelentős 
részben automatizált készletkövetés 
hozott számunkra nagy előrelépést” 
– emelte ki az ügyvezető. „Az általunk 
összeszerelt termékek esetén rendkívül 
fontos, hogy minden alkatrész sorozat-

számát a gyártóig vissza tudjuk követ-
ni, valamint az értékesített termékek 
üzembe helyezésének helyére vonat-
kozó adatokat is könnyen vissza tudjuk 
keresni. erre az SAP business one-ban 
meglévő darabjegyzékes gyártástámo-
gatás kiválóan alkalmas. A rendszer az 
értékesítés teljes folyamatát rendkívül 
hatékony eszközökkel támogatja az 
üzleti lehetőségek rögzítésétől kezdve a 
várható üzletkötések valószínűségének 
százalékos előrejelzésén át a vezetői el-
lenőrzésig és tervezésig. ennek alapján 
például megállapíthatjuk, hogy egy-egy 
üzletkötőnk mely ügyfeleknél éri el a 
legjobb teljesítményt, ami alkalmat ad a 
további optimalizálásra, és a pénzügyi 
tervezést is hatékonyan támogatja.”

Az Uvill tapasztalatai szerint az SAP 
business one-ból az ügymenet későb-
bi szakaszában is rendkívül gyorsan 
kinyerhetők az értékesítési adatok akár 
ügyfelek, akár termékek szerint. ezt a 
támogatást, amely elengedhetetlen a 
további fejlődés szempontjából, a cég 
vezetése korábban szintén nélkülözte.

Az Uvill számára jelenleg külső vég 
a könyvelés, de a vállalat azt tervezi, 
hogy az SAP business one-ra építve 
ezt a folyamatot a jövőben házon belül-
re viszi. Az Uvill a leszállított erősáramú 
berendezésekre éves karbantartási 
szerződéseket is köt. Az ezekben vállalt 
feladatok nyilvántartásában, ütemezé-
sében az SAP business one szintén 
hatékony támogatást fog adni a válla-
latnak ezen a nemrégiben fejlődésnek 
indult területen.

www.sap.hu
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