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Διαχειριστείτε και
αναπτύξτε επιτυχώς την
επιχείρησή σας
Η εφαρμογή SAP Business One προσφέρει έναν οικονομικά
προσιτό τρόπο διαχείρισης του συνόλου της επιχείρησής σας από τα λογιστικά και τα οικονομικά, τις αγορές, τα αποθέματα,
τις πωλήσεις και τις σχέσεις με τους πελάτες και τη διαχείριση
έργων έως τις διάφορες λειτουργίες και το ανθρώπινο δυναμικό.
Το SAP Business One σας βοηθά να εξορθολογίσετε διαδικασίες,
να αποκτήσετε καλύτερη εποπτεία της επιχείρησής σας, ώστε να
είστε σε θέση να ενεργείτε γρήγορα και να λαμβάνετε αποφάσεις
βάσει ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που θα σας
βοηθήσει να προχωρήσετε σε κερδοφόρα ανάπτυξη.
Συνολική εικόνα της επιχείρησής σας που θα σας βοηθήσει να
διατηρείτε τον έλεγχο
Αντιλαμβανόμαστε ότι επιχειρήσεις σαν τη δική σας έχουν μεγάλα
όνειρα και μεγάλους στόχους. Καθώς η επιχείρησή σας θα
μεγαλώνει και σε περίπτωση που η πληροφόρηση επιμερίζεται
σε διαφορετικές εφαρμογές ή και τοποθεσίες, η συνολική
παρακολούθηση του τι συμβαίνει σε οποιονδήποτε ορισμένο
χρόνο ενδέχεται να καθίσταται όλο και πιο δύσκολη. Το SAP
Business One σχεδιάστηκε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
ώστε να μεγαλώνει μαζί σας, είναι ευέλικτο, αρθρωτά δομημένο
κι όμως ισχυρότατο, ενώ με το φιλικό προς τον χρήστη
περιβάλλον εργασίας, είναι απλό στη χρήση.

SAP Business One
Ολοκληρωμένη λύση με άριστη
δυνατότητα παραμετροποίησης
Το SAP Business One αποτελεί μία ενιαία, ολοκληρωμένη λύση
που προσφέρει σαφή συνολική εικόνα της επιχείρησής σας και
απόλυτο έλεγχο επί κάθε πτυχής των λειτουργιών σας. Συλλέγει
όλα τα κρίσιμα στοιχεία της επιχείρησης για άμεση πρόσβαση και
χρήση σε όλο το εύρος της εταιρείας. Σε αντίθεση με τα λογιστικά
πακέτα και τα υπολογιστικά φύλλα, προσφέρει ό,τι χρειάζεστε
ώστε να διαχειρίζεστε τις νευραλγικές πτυχές της επιχείρησής σας.
Επειδή κάθε επιχείρηση διαφέρει, το SAP Business One
σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία.Είτε χρησιμοποιείται
με εσωτερική εγκατάσταση είτε σε περιβάλλον cloud, έχετε τη
δυνατότητα πρόσβασης στο SAP Business One οποιαδήποτε στιγμή,
οπουδήποτε, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής. Και επειδή το
SAP Business One τρέχει τόσο σε πλατφόρμα διακομιστή SAP HANA
όσο και Microsoft SQL, μπορείτε να επιλέξετε αυτό που εξυπηρετεί
καλύτερα την επιχείρησή σας.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοί σας μπορούν να το χρησιμοποιούν από
την πρώτη μέρα. Καθώς η επιχείρησή σας θα μεγαλώνει, μπορείτε
να προσαρμόζετε και να επεκτείνετε το SAP Business One ώστε να
εξυπηρετεί τις αυξανόμενες ανάγκες σας.

Θέλετε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό;
Το SAP Business One υποστηρίζει 28 γλώσσες και 50 τοπικά
προσαρμοσμένες εκδοχές, παραδίδεται και υποστηρίζεται τοπικά
από το εκτενές δίκτυό μας που αποτελείται από περισσότερους
από 800 συνεργάτες του SAP Business One.

Απόλυτος έλεγχος των
οικονομικών σας
Το SAP Business One προσφέρει μία πλήρη σειρά εργαλείων
που θα σας βοηθήσει στη διαχείριση και εξορθολογισμό της
οικονομικής σας λειτουργίας. Αυτοματοποιεί καθημερινές
λογιστικές εργασίες, όπως λογιστικές και χρονικές καταχωρήσεις,
υποστηρίζει υπολογισμούς φόρων και καθιστά εφικτές τις
συναλλαγές σε διαφορετικά νομίσματα.
Μπορείτε να διεξάγετε όλες τις τραπεζικές σας ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης αποσπασμάτων
τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών, καθώς και συμφωνίας
λογαριασμών. Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ταμειακές ροές, να
παρακολουθείτε προϋπολογισμούς και να συγκρίνετε πραγματικά
δεδομένα έναντι προβλεπόμενων σχεδίων ώστε να βλέπετε ανά
πάσα στιγμή πώς βαίνει η επιχείρησή σας.
Με τη σύνδεση σε πραγματικό χρόνο της οικονομικής σας
λειτουργίας με άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως οι αγορές
και οι πωλήσεις, μπορείτε να επιταχύνετε τις συναλλαγές και να
βελτιώνετε την εποπτεία των ταμειακών ροών.

Οικονομική διαχείριση
Λογιστικά - χειριστείτε αυτομάτως όλες τις κύριες λογιστικές
διαδικασίες, όπως χρονικές καταχωρήσεις, εισπρακτέους και
πληρωτέους λογαριασμούς.
Έλεγχος - διαχειριστείτε με ακρίβεια τις ταμειακές ροές,
εντοπίστε και παρακολουθείστε πάγια στοιχεία, ελέγξτε
προϋπολογισμούς και παρακολουθείστε δαπάνες έργων.
Απλοποίηση - διαχειριστείτε πάγια στοιχεία, η εικονική
λειτουργία πάγιων στοιχείων σάς απελευθερώνει από
επαναλαμβανόμενες χειροκίνητες καταχωρήσεις δεδομένων.
Τραπεζικές εργασίες και συμφωνία - διεκπεραιώστε γρήγορα
συμφωνίες, αποσπάσματα τραπεζικών λογαριασμών και
πληρωμές μέσω διαφόρων μεθόδων συμπεριλαμβανομένων
επιταγών, μετρητών και τραπεζικών μεταβιβάσεων.
Οικονομική αναφορά και ανάλυση - συνθέστε κοινές και
ειδικές αναφορές από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, για
επιχειρηματικό προγραμματισμό και λογιστικούς ελέγχους.

νδυνάμωση των
πελατειακών σχέσεων
Η απόκτηση νέων πελατών είναι σημαντική για την επιτυχία, όμως
η μέγιστη δυνατή απόδοση των σχέσεων με τους πελάτες είναι
εξίσου κρίσιμη.
Το SAP Business One προσφέρει τα εργαλεία που θα σας
βοηθήσουν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το σύνολο της
διαδικασίας πωλήσεων και του πελατειακού κύκλου ζωής - από
την αρχική επαφή έως την τελική πώληση, τη μετά-τις-πωλήσεις
εξυπηρέτηση και υποστήριξη.
Η ενοποιημένη λειτουργικότητά του παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα
των εν δυνάμει και των τρεχόντων πελατών, ώστε να μπορείτε
να κατανοήσετε και να ανταποκριθείτε καλύτερα στις ανάγκες
τους. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να μετατρέψετε τους εν δυνάμει
πελάτες σε πραγματικούς πελάτες, να αυξήσετε τις πωλήσεις και
την κερδοφορία και να βελτιώσετε τον βαθμό ικανοποίησης των
πελατών.

Πωλήσεις και διαχείριση πελατών
Πωλήσεις και διαχείριση ευκαιριών - εντοπίστε ευκαιρίες και
ενέργειες από την πρώτη επαφή έως το κλείσιμο συμφωνιών.
Διαχείριση εκστρατείας μάρκετινγκ - δημιουργήστε,
διαχειριστείτε και αναλύστε δραστηριότητες μάρκετινγκ.
Διαχείριση πελατών - αποθηκεύστε όλα τα κρίσιμα δεδομένα
πελατών σε ένα μέρος, συντονίστε και διαχειριστείτε επαφές με
πελάτες αποθηκευμένες στο Microsoft Outlook
Διαχείριση υπηρεσιών - διαχειριστείτε αποτελεσματικά
συμβόλαια εγγύησης και υπηρεσιών, καταχωρίστε και
ανταποκριθείτε γρήγορα σε κλήσεις εξυπηρέτησης.
Αναφορά και ανάλυση - συνθέστε λεπτομερείς αναφορές
σχετικά με όλες τις πτυχές της διαδικασίας πωλήσεων,
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης πωλήσεων και της
παρακολούθησης διοχέτευσης, με τη χρήση προτύπων που
εξοικονομούν χρόνο.
Κινητοποιήστε την ομάδα πωλήσεών σας - διαχειριστείτε εν
κινήσει τα στοιχεία πωλήσεων με την εφαρμογή από το κινητή
συσκευή SAP Business One Sales.

Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία
αγορών και πωλήσεων ώστε
να αυξήσετε τα περιθώρια
Κάθε μικρή επιχείρηση χρειάζεται τη συστηματική προσέγγιση
στη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, από την
αναζήτηση τιμών πωλητή, έως τη σύνταξη αιτημάτων αγοράς
και την πληρωμή πωλητών. Το SPA Business One βοηθά στην
εκτέλεση του πλήρους κύκλου παραγγελίας - πληρωμής,
συμπεριλαμβανομένων αποδείξεων, τιμολογίων, επιστροφών και
πληρωμών. Ενοποιημένα εργαλεία δημιουργίας αναφορών σάς
επιτρέπουν να συγκρίνετε με ευκολία προμηθευτές και τιμές, ώστε
να διαπραγματεύεστε καλύτερες συμφωνίες και να αναγνωρίζετε
ευκαιρίες για εξοικονόμηση χρημάτων.

Αγορές και έλεγχος αποθεμάτων
Σύναψη συμβολαίων - συντάξτε αιτήματα αγοράς, παραγγελίες
και αποδείξεις παραλαβής αγαθών, διασυνδέστε έγγραφα
αγορών και δείτε αρχεία σχετικών εγγράφων για σκοπούς
λογιστικού ελέγχου, και διαχειριστείτε επιστροφές, επιπλέον
δαπάνες και περισσότερα του ενός νομίσματα.
Κεντρική διαχείριση δεδομένων - διαχειριστείτε λεπτομερή
δεδομένα σε φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας,
δείτε υπόλοιπα λογαριασμών και αναλύσεις αγορών, και
διατηρήστε λεπτομερή στοιχεία αγοράς αντικειμένων με
καταλόγους τιμών και φορολογική ενημέρωση.
Αποθήκη και λογιστική ενσωμάτωση - επιτύχετε συγχρονισμό
σε πραγματικό χρόνο των παραλαβών αγαθών και επιπέδων
αποθεμάτων αποθηκών.
Διεκπεραιώστε λογαριασμούς, πληρωτέα τιμολογία, ακυρώσεις
και πιστωτικά σημειώματα με αναφορά αριθμού παραγγελίας,
σχεδιάστε τις υλικές σας ανάγκες και προγραμματίστε αναλόγως
τις αγορές σας.
Ευκολότερη, ενημερωμένη αναφορά - δημιουργήστε αναφορές
με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και παραθέστε τα σε
διάφορους μορφότυπους αναφορών και πίνακες εργαλείων.

Διαφανής έλεγχος
αποθεμάτων και διανομή
Το SAP Business One προσφέρει ακριβή πληροφόρηση σχετικά
με εισερχόμενα και εξερχόμενα φορτία, καταγεγραμμένα
αποθέματα, και θέση αντικειμένων.Μπορείτε να αποτιμήσετε τα
αποθέματα χρησιμοποιώντας κανονική τιμολόγηση, κινητό μέσον
όρο, μέθοδο πρώτης εισαγωγής πρώτης εξαγωγής (Π.Ε.Π.Ε) και
άλλες μεθόδους, να παρακολουθείτε τα επίπεδα αποθεμάτων
και να ανιχνεύετε μεταφορές σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να
τρέχετε ενημερώσεις αποθεμάτων και ελέγχους διαθεσιμότητας
σε πραγματικό χρόνο και να διαχειρίζεστε κανονική και ειδική
τιμολόγηση. Μπορείτε επίσης να προβαίνετε σε εκπτώσεις
όγκου, μετρητών και πελατών και να τρέχετε αναφορές που
αποκαλύπτουν τις επιπτώσεις αυτών.

Σχεδιασμός παραγωγής
Διαχείριση αποθήκης και αποθεμάτων - διαχειριστείτε τα
αποθέματα χρησιμοποιώντας διάφορα πρότυπα κοστολόγησης,
διατηρήστε κεντρικά δεδομένα αντικειμένου και χρησιμοποιήστε
πολλές μονάδες μέτρησης και τιμολόγησης.
Διαχείριση ταξινομημένης αποθήκευσης - διαχειριστείτε τα
αποθέματα σε περισσότερες της μίας αποθήκες διαχωρίζοντας
καθένα από αυτά σε πολλές υπο-ζώνες, θέστε κανόνες
κατανομής, βελτιστοποιήσε την κίνηση αποθεμάτων και μειώστε
τους χρόνους παραλαβής.
Έλεγχος παραλαβής και διάθεσης αγαθών - καταγράψτε
παραλαβές και αποστολές αγαθών, ανιχνεύστε τοποθεσίες
αποθεμάτων και μεταφορές, ενεργοποιήστε αποστολή, dropship και άλλες εντολές και διενεργείστε απογραφή και κυκλικές
απογραφές.
Σχεδιασμός παραγωγικών και υλικών αναγκών - δημιουργήστε
και διατηρήστε πολυεπίπεδες καταστάσεις υλικών παραγωγής
(BOM), εκδώστε και αποστείλτε ιδιοχείρως ή μέσω backflush και
διατηρήστε παντού τιμές για BOM.
Αποτελεσματική διαδικασία αναφοράς - δημιουργήστε αναφορές
με επίκαιρα δεδομένα και παραθέστε τα σε διάφορους
μορφότυπους και πίνακες εργαλείων.

Δείτε την επιχείρησή σας ξεκάθαρα
με επιχειρηματική πληροφόρηση,
ανάλυση και αναφορά
Το SAP Business One προσφέρει ισχυρά εργαλεία ανάλυσης
και αναφοράς. Περιλαμβάνει συμπληρωματική και πλήρως
ενσωματωμένη εκδοχή του SAP Crystal Reports® για το SAP Business
One, ούτως ώστε να μπορείτε να συγκεντρώνετε δεδομένα από
περισσότερες πηγές και να παράγετε επίκαιρες και ακριβείς
αναφορές βάσει δεδομένων απ’ όλο το εύρος της εταιρείας.
Εξοπλισμένο με το Microsoft Office, το SAP Crystal Reports σάς
επιτρέπει να επιλέξετε απο ποικιλία μορφότυπων αναφοράς και
ελέγχου πρόσβαση στην παρατιθέμενη πληροφόρηση.
Με προαιρετική ανάλυση που προσφέρεται από το SAP HANA,
το SAP Business One χρησιμοποιεί υπολογιστική βάση μνήμης
λειτουργία για την προσφορά ανάλυσης και αναφοράς. Λαμβάνετε
σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε προκαθορισμένους πίνακες
εργαλείων και αναφορές, καθώς και σε εργαλεία παραγωγικότητας
για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων. Μπορείτε να προσαρμόσετε
στα μέτρα σας φόρμες και ερωτήματα προκειμένου να
ανταποκριθείτε σε ειδικές απαιτήσεις δίχως τεχνική εκπαίδευση.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε παραμέτρους ώστε να ορίσετε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, να θέσετε παραμέτρους εξουσιοδότησης
και να δημιουργήσετε λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής για
εσωτερική αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δεδομένα.

Επιχειρηματική πληροφόρηση
Δημιουργία αναφορών και προσαρμογή - αποκτήστε
πρόσβαση σε δεδομένα από περισσότερες πηγές,
δημιουργήστε νέες αναφορές και προσαρμόστε τις
υπάρχουσες με ποικιλία διατάξεων, με ελάχιστη επιβάρυνση
σε τεχνολογία πληροφοριών.
Διαδραστική ανάλυση - χρησιμοποιήστε τυποποιημένα
χαρακτηριστικά MS Excel για τη δημιουργία αναφορών και
δείτε την επιχείρησή σας από νέες οπτικές γωνίες.
Διαισθητικά εργαλεία - μεταφορά και συσχέτιση,
διερευνήσεις, βοήθεια στην αναζήτηση και ειδοποιήσεις βάσει
ροής εργασιών.
Ανάλυση συν προ-καθορισμένοι βασικοί δείκτες απόδοσης
(KPI) σας βοηθούν να δείτε τη μέση διακύμανση απόδοσης
ημερών, τους κορυφαίους πέντε εργαζομένους στις πωλήσεις.
Βελτιώστε τις αναφορές σας με δραστικές απεικονίσεις
ενσωματώνοντας στο SAP Business One το SAP Lumira.

Επενδύστε στους Ανθρώπους
του Οργανισμού σας για την
ταχύτερη λήψη αποφάσεων
Το SAP Business One ενισχύει τους εργαζομένους σας στη λήψη
έξυπνων, δραστικών αποφάσεων, ταχύτερα, συλλέγοντας όλες τις
κρίσιμες πληροφορίες από τα πεδία των πωλήσεων, των πελατών,
των λειτουργιών και των οικονομικών - και καθιστώντας τες άμεσα
διαθέσιμες σε όλο το εύρος της εταιρείας. Ενσωματώνοντας αυτά
τα δεδομένα σε ένα σύστημα αντί για περισσότερα διασκορπισμένα
υπολογιστικά φύλλα, εξαλείφεται η διπλή εισαγωγή δεδομένων, οι
σχετικές δαπάνες και σφάλματα. Όταν σημαντικά επιχειρηματικά
γεγονότα συμβαίνουν, ειδοποιήσεις βάσει ροής εργασιών εκκινούν
αυτομάτως ανταποκρίσεις, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στα
πιο κρίσιμα γεγονότα. Διαθέτετε ξεκάθαρη ορατότητα για το πώς η
επιχείρησή σας αποδίδει, καθώς και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην
πληροφόρηση που χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων.

Ανάλυση και κατάρτιση αναφορών
Business One, μπορείτε να δημιουργήσετε πίνακες εργαλείων
και αναφορές που παρέχουν σαφή εικόνα για όλα τα
πεδία της επιχείρησης. Εύκολα προσβάσιμη, διαδραστική
και διερευνητική λεπτομερώς λειτουργικότητα σάς βοηθά
να λάβετε απαντήσεις στα πιο πιεστικά ερωτήματα. Οι
εργαζόμενοι μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις
ανάγκες του πελάτη, και οι διευθύνοντες μπορούν να
ανιχνεύουν με ακρίβεια έσοδα, δαπάνες και ταμειακές
ροές προκειμένου να αξιολογούν την απόδοση και να
αναλαμβάνουν γρήγορα διορθωτική δράση.
Για ακόμη ταχύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, η εκδοχή
του SAP HANA για το SAP Business One προσφέρει δραστική
ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας ευκολότερη
για τους χρήστες την αναζήτηση στο SAP Business One των
πληροφοριών που χρειάζεστε καθώς και να την στη στιγμή
σύνθεση τυποποιημένων ή επί τούτου (ad hoc) αναφορών.

Ανακαλύψτε τη βέλτιστη λύση για την αναπτυσσόμενη
επιχείρησή σας
Επωφεληθείτε από την εκτενή, ανά κλάδο, λειτουργικότητα, τις βέλτιστες πρακτικές και τις διαδικασίες που ενσωματώνονται στο
SAP Business One. Και καθώς η επιχείρησή σας θα μεγαλώνει, μπορείτε να επεκτείνετε το SAP Business One ώστε να ανταποκρίνεται
στις προκλήσεις ειδικά της επιχείρησής σας, αλλά και του κλάδου σας, χρησιμοποιώντας το Business One studio, το kit ανάπτυξης
λογισμικού ή οποιαδήποτε από πάνω από 500 πρόσθετες (add-on) λύσεις που κατασκεύασαν οι συνεργάτες μας.
Καταναλωτικά προϊόντα

Ευθυγραμμίστε κάθε πτυχή
των λειτουργιών σας με τις
ανάγκες τον σύγχρονων
καταναλωτών - με το SAP
Business One λογισμικό για
τον κλάδο των καταναλωτικών
προϊόντων. Προβλέψτε,
σχεδιάστε και διαχειριστείτε
τη ζήτηση - και παραδώστε
τα καταναλωτικά αγαθά και
προϊόντα που οι καταναλωτές
ποθούν.

Βιομηχανικά Μηχανήματα
και Εξαρτήματα

Ανταποκριθείτε στη ζήτηση
των πελατών και αναπτύξτε
νέες ροές εσόδων με το
SAP Business One για
τον βιομηχανικό κλάδο
μεταποίησης. Συρρικνώστε
δαπάνες της αλυσίδας
προμηθειών, επιταχύνετε
τους χρόνους κύκλου,
ελαχιστοποιήστε απορρίμματα
και επεξεργασία - και τελικώς
επιταχύνεται τον χρόνο
κερδοφορίας.

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Λιανεμπόριο

Διανομή χονδρικής

Προσφέρετε σταθερές, υψηλής
αξίας υπηρεσίες στους πελάτες
σας με το SPA Business One
λογισμικό για επαγγελματικές
υπηρεσίες και συμβουλευτικές
εταιρείες. Εγκαθιδρύστε
επαναληπτική διαδικασία
για παροχή υπηρεσιών - και
βελτιώστε τη διαχείριση
πόρων, τη διαχείριση έργων,
τις υπηρεσίες τιμολόγησης και
άλλα.

Δώστε στους καταναλωτές τα
προϊόντα, την πληροφόρηση,
καθώς και τις εξατομικευμένες
αγοραστικές εμπειρίες
που επιθυμούν - μέσω
οποιουδήποτε διαύλου - με
το SAP Business One για
το λιανεμπόριο. Συζεύξτε
τον τρέχοντα πελάτη με
προβλέψεις παραγγελιών,
προσελκύστε αγοραστές και
βελτιώστε τα πάντα, από τη
διάθεση στην αγορά έως την
αλυσίδα προμηθειών σας.

Ανταποκριθείτε προληπτικά
στη ζήτηση πελατών και
προμηθευτών με το SAP
Business One για διανομή
χονδρικής. Βελτιώστε τα
πάντα, από τον σχεδιασμό
ζήτησης έως τη διαχείριση
αποθεμάτων και αλυσίδας
προμηθειών - και θέστε σε
λειτουργία ευέλικτες, στενά
συνδεδεμένες διαδικασίες,
ώστε να επιτύχετε το βέλτιστο
επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να παρακολουθήσετε ιστορίες επιτυχίας πελατών, επισκεφθείτε το
https://www.sap.com/greece/products/business-one.html

Και τώρα υπάρχει το SAP Business One που θα
απογειώσει την επιχείρησή σας, σήμερα, αύριο και στο
απώτερο μέλλον
Περιβάλλον cloud

Κινητή τηλεφωνία

Με εσωτερική εγκατάσταση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SAP
Business One Cloud έναντι μηνιαίας
συνδρομής, οπότε όταν η επιχείρησή σας
μεγαλώσει, η SAP Business One λύση σας
μεγαλώνει μαζί σας.

Διαχειριστείτε την επιχείρησή σας εν
κινήσει και κινητοποιήστε την ομάδα
πωλήσεών σας με την εφαρμογή SAP
Business One mobile apps, ώστε να έχετε
τον έλεγχο, διαθέσιμη οποιαδήποτε
στιγμή, οπουδήποτε και με οποιαδήποτε
κινητή συσκευή.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε τη δική
σας SAP Business One λύση στο γραφείο
- επίσης κανένα πρόβλημα, διαθέτουμε
χρηστική λύση που ταιριάζει με τις
ανάγκες όλων των πελατών μας.

Όποια κι αν είναι η επιχείρησή σας, έχουμε τις λύσεις που
χρειάζεστε
Το SAP Business One σχεδιάστηκε ειδικά για μικρές εταιρείες και μεσαίες επιχειρήσεις, η εφαρμογή SAP
Business One αποτελεί μία μοναδική, οικονομικά προσιτή λύση για τη συνολική διαχείριση της εταιρείας
σας - συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, των πωλήσεων, των σχέσεων με τους πελάτες και τις
λειτουργίες.
Πωλούμενο κατ’ αποκλειστικότητα μέσω των συνεργατών της SAP, βοηθά στον εξορθολογισμό των
λειτουργιών σας από την αρχή έως το τέλος, παρέχει άμεση πρόσβαση σε πλήρη πλήρη πληροφόρηση
και επιταχύνει την κερδοφόρο ανάπτυξη.

https://www.sap.com/greece/products/business-one.html
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