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Vše co potřebujete vědět o SAP Business One

Sumář odpovědí na základní otázky 

 

 

1 Vysvětlení základních pojmů 

 Kdo je SAP? 

SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) je celosvětový leader v oblasti Client-
server aplikačního podnikového software. Poskytuje řešení pro firmy všech velikostí a 
průmyslových odvětví. 

 Kdo je Sabris? 

Sabris je systémový integrátor s mezinárodní působností. Orientuje se především na profesionální 
služby a poradenství, kde využívá jak osvědčené postupy, tak odborné znalosti specifik 
průmyslových odvětví, v kombinaci s dlouholetými zkušenostmi z realizovaných projektů. 

 Co je SAP Business One? 

SAP Business One je cenově dostupné, integrované (ERP) řešení designované pro podporu řízení 
rostoucích malých až středně velkých firem (SME) a dceřiných firem velkých podniků.  

 Co je SAP HANA? 

SAP HANA (High performance ANalytics Appliance) je revoluční aplikační a databázová platforma 
firmy SAP. Jde o výkonnou aplikaci s mnoha již připravenými funkcemi a s podporou HTML5. To 
mimo jiné výrazně zrychluje vývoj nových aplikací a umožňuje dosahovat jejich vysokého výkonu i 
na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony nebo tablety. Veškeré databázové operace 
probíhají pouze v operační paměti serveru (koncept „in-memory“), tzn.  že data se již z disků 
průběžně nenačítají. Na rozdíl od běžných SQL databází se data primárně ukládají „sloupcově“ (tzv. 
„column store“) a nikoli „řádkově“ (tzv. „row store“). 

 Co je AddOn? 

AddOn je část software vyvinutý společností SAP nebo jejími certifikovanými partnery, který 
rozšiřuje nebo mění funkcionalitu standardního balíku SAP Business One pro podporu specifických 
procesů zákazníka. 
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2 Vlastnosti a výhody SAP Business One 

 Jaké jsou základní podporované funkční oblasti SAP Business One? 

 

 

Finance 

 účetní osnova 

 segmenty účtů 

 záznamy do 
deníku 

 účtové doklady 

 opakující se 
transakce 

 směnné kurzy 
pro více měn 

 finanční výkazy 

 rozpočtová 
nákladová 
střediska 

 výpočty prodejní 
daně 

 více účetních 
období 

 vklady 

 šeky 

 dobropisy 

 příjmové 
doklady 

 odložené platby 

Odbyt 

 řízení 
obchodních 
příležitostí a 
kanálů 

 správa 
kontaktů 

 nabídky 

 objednávky 

 faktury 

 dodávky 

 vratky 

 ceníky ve 
více měnách 

 správa 
klientů 

 výpočet 
obchodní 
marže 

 integrace 
Microsoft 
Office 

Servis 

 řízení 
servisních 
kontraktů 

 plánování 
servisu 

 sledování 
napříč více 
zákaznickými 
interakcemi 

 znalostní 
databáze 

 správa 
servisních 
požadavků 

Nákup 

 nákupní 
nabídky 

 nákupní 
objednávky 

 nákupní 
dodávky 

 nákupní 
vratky 

 nákupní 
dobropisy 

 pořizovací 
náklady 

Skladové zásoby 

 správa položek 

 položkové 
dotazy 

 ceníky 

 příjem na 
sklad 

 vyskladnění 

 skladové 
transakce 

 skladové 
převody 

 sledování 
výrobních čísel 

 řízení šarží 

 vyskladnění a 
balení 

 sety a sady 

Výroba 

 kusovníky 

 výrobní příkazy 

 prognózy 

 průvodce 
plánováním zdrojů 

 výkazy doporučení 

 Jaké jsou hlavní výhody používání SAP Business One?  

- Firmy, které implementují SAP Business One, mohou velmi rychle vidět měřitelné výhody díky 

integrovanému ERP, jako například:  

- Cílený obchodní růst prostřednictvím efektivní práci se systémem.  

- Lepší udržení spokojenosti zákazníků díky rychlejší době reakce a okamžitému přístupu k 

informacím o zákaznících.  

- Zvýšení provozní efektivity eliminací nadbytečných operací a manuálních chyb při zadávání dat 

díky integraci základních funkcí.  

- Užší vztahy s klíčovými obchodními partnery, včetně zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců 

prostřednictvím lepšího řízení dodavatelského řetězce.  

- Nižší náklady na technologie (TCO). 

 Jaké reportovací nástroje SAP Business One obsahuje? 

SAP Business One obsahuje:  

- Sadu standardních reportů 
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- Vlastní reportovací nástroj  

- Crystal Reports – integrován do SAP Business One 

- Základní dashboardy 

Pokud jde o SAP Business One on HANA, jsou k dispozici i analytické nástroje HANA včetně 
sémantické vrstvy. 

 

3 Nasazení SAP Business One 

 Jak může být SAP Business One provozován?  

V zásadě existují dva způsoby:  

- On premise – systém je nainstalován na hardware zákazníka a je obvykle i zákazníkem 
spravován. 

- Cloud – systém je poskytován jako služba. 

 

 Jaké jsou dostupné licence SAP Business One?  

Standardně jsou dostupné licence:   

 

Professional User Limited CRM User Limited Logistics User Limited Financial User 

Pro malé a začínající firmy je dodáván i balíček licencí - „Starter package“. 

 

 Jaké jsou celkové náklady na řešení SAP Business One? 

Náklady na implementaci SAP Business One obvykle tvoří: 

- HW včetně operačních systémů 

- HANA nebo SQL databáze 

- Licence SAP, popřípadě AddOns 

- Maintenance 

- Konzultace během implementace 

- SLA 
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 Jak probíhá implementace SAP Business One? 

Pro implementaci SAP Business One Sabris používá standardní metodiku SAP, která se skládá z 5 
základních fází: 

ASAP Business One – Implementační cyklus 

>> Příprava projektu >> >> Cílový koncept >> >> Realizace >> >> Příprava prod. 
provozu >> 

>> Produktivní provoz 
a podpora >> 

Počáteční naplánování a 
příprava projektu/etapy 
po stránce materiální, 
technické i organizační. 

Vytvořit detailní popis 
cílového stavu organizace 
a podnikových procesů 
Objednavatele, včetně 
všech materiálních, 
technických a 
organizačních aspektů a 
tím dále upřesnit zadání 
projektu. 

Výstupní dokument: 
Cílový koncept projektu 

Nastavit, otestovat a 
odevzdat Objednateli 
Softwarový systém tak, 
aby splňoval všechny 
podmínky kladené na jeho 
funkčnost, definovanou v 
oboustranně 
odsouhlaseném Cílovém 
konceptu. 

Výstupní dokument: 
Protokol o provedení 
integračních testů 

Uzavřít všechny 
přípravné projektové 
činnosti a připravit tak 
Softwarový systém na 
zahájení produktivního 
provozu 

Podpora klíčových 
uživatelů Software v 
průběhu prvních 
kritických dnů a týdnů 
produktivního provozu 
Softwarového systému. 

 ČAS 

 

 

 Za jak dlouho lze SAP Business One ve firmě nasadit? 

Existuje několik faktorů, které určují, jak rychle je možné SAP Business One implementovat a 
přizpůsobit tak, aby dobře podporoval firemní procesy, zejména:  

- velikost firmy, 

- složitost podnikové struktury, 

- složitost podporovaných procesů, 

- typ nasazení ERP, a to i s ohledem na kapacity firmy, kde je implementován, 

- případně specifické doplňky a úpravy. 

Obecně lze říci, že implementaci lze zvládnout od jednoho do devíti měsíců, typicky za čtvrt roku. 

 

 Je možné přenést stávající data do SAP Business One? 

Ano, data ze stávajícího systému lze do SAP Business One importovat z textového souboru, Excelu 
nebo zadat manuálně. SAP Business One používá pro migraci dat tzv. Data Transfer Workbench, ve 
kterém se migrace dat provádí snadno a rychle.  

 

 

 

Start Kick-off projektu Go Live 
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 Koho mohu kontaktovat, pokud si chci SAP Business One pořídit nebo potřebuji odpovědět na 
další otázky k tomuto řešení? 

Lucia Spišáková 
Key Account Manager 

Sabris CZ s.r.o.   
Pekařská 621/7  I  155 00 Praha 5 
tel.: +420 234 704 000 I mobil: +420 603 144 274 
e-mail: lucia.spisakova@sabris.com 

mailto:lucia.spisakova@sabris.com

