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כדי להצליח להתמודד מול מתחרים גדולים נדרשת הגמישות והיכולת להגיב מהר .צריך להבין את
ההשלכות של כל החלטה שמקבלים וכל פעולה שעושים בלי לאבד מומנטום או להוריד את העיניים
מהמטרה.
זו בדיוק הסיבה שבגללה  60,000חברות קטנות ,בינוניות
בצמיחה וסניפים מקומיים של חברות ענק בעולם מסתמכים
על SAP Business One®לניהול הכספים ,המכירות,
הלקוחות ,הרכש ,המלאי ותכנון הייצור.
 SAP Business Oneבגרסת  SAP HANAכוללת יכולת
חשובה נוספת :בעזרתה ,אפשר להשתמש ביכולת המחשוב
 in-memoryלשיפור ביצועי המערכת וניתוח נתוני עתק
(.)Big Data
באמצעות  SAP Business Oneבגרסת SAP HANA
מקבלי ההחלטות יכולים להיעזר במדדים העסקיים בזמן אמת
כדי להגדיר את סדרי העדיפויות הנכונים ולהתמקד בהם.
בזכות פלטפורמה מרכזית אחת לניתוח נתונים ועסקאות

אפשר לתכנן ולבצע סימולציות בזמן אמת וכך לפתור את מה
שנדמה כבלתי אפשרי .למעשה ,אפשר להשתמש במדדים
כדי לתת זריקת מרץ לכל התהליכים העסקיים המרכזיים.
בנוסף ,בזכות היכולת לחפש מידע ולבצע ניתוחים
אינטראקטיביים ,לצד היכולת לבצע פעולות עסקיות מהנייד,
העובדים יוכלו להיות פרודוקטיביים יותר .כך ,ככל שמצבת
העובדים תגדל ,היכולת של העסק וביצועי המערכת לא ייפגעו
–כך שיותר משתמשים יוכלו להשתמש בתוכנה בו-זמנית.
זו גם הזדמנות נהדרת להפוך את התשתית הטכנולוגית
לפשוטה יותר ,באמצעות פתרון אחד ונוח שמעניק יתרונות
רבים במחיר משתלם לעסקים קטנים.
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תובנות עסקיות יקרות מפז
 SAP Business Oneבגרסת  SAP HANAעושה מהפכה
בדוחות :עכשיו אפשר לחפש בנתונים ששמורים בSAP -
 Business Oneכדי למצוא את התשובות שצריכים באופן
מיידי .כך למשל ,אפשר למצוא נתונים עסקיים או מידע
על עסקאות בקלות ובמהירות ,בדיוק כמו בחיפוש רגיל
באינטרנט ,ואז לסנן ,למיין ולפלח את התוצאות.

מעבר לדוחות ,יש גם כלים מובנים לניתוח נתונים שמאפשרים
להפיק בין רגע מדדים ( .)KPIכך אפשר לקבל החלטות
מושכלות יותר ברגע האמת או בזמן ביצוע העסקה ,ובאופן
כללי להבין טוב יותר את מה שנעשה בעבר ובהווה ולתכנן טוב
יותר את העתיד של העסק.

אם פעם לקח שעות או ימים להפיק דוחות ,היום זה עניין של
דקות או שניות .גם כשהעסק יצבור מאגר ענק של נתונים
ממקורות רבים ,אפשר יהיה להפיק דוחות מורכבים ועשירים
בנתונים בזמן אמת.
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לעמוד בהבטחות ללקוחות
 SAP Business Oneבגרסת  SAP HANAכוללת תוכנה
מתקדמת שנקראת מלאי ׳זמין לפי התחייבות' (,(ATP
המאפשרת להציג תמונת מצב בזמן אמת של המלאי ושל
המוצרים שהוזמנו ,חודשו ונשלחו .כך אפשר לשריין מיד
מלאי לתאריכי אספקה עתידיים ולתזמן מחדש הזמנות
קיימות בין רגע.

לוחות המחוונים מעניקים לעובדים שנמצאים מול הלקוח את
הנתונים שהם צריכים כדי לקבל החלטות עסקיות במקום,
כמו הרגלי הרכישה ודירוג האשראי של הלקוחות.
כך למשל ,אנשי המכירות יוכלו להמליץ באופן אינטואיטיבי
על מוצרים מתוך ההזמנות והצעות מחיר המבוססות על
היסטוריית הרכישה של הלקוח ולדעת באלו פריטים לקוחות
דומים התעניינו.
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לעסקים בצמיחה תחזית לא נכונה של תזרים המזומנים יכולה
להיות משמעותית עד כדי הצלחה או כישלון העסקSAP .
 Business Oneבגרסת  SAP HANAכוללת אפליקציה
לחיזוי תזרים המזומנים שמשפרת משמעותית את תמונת
המצב של יתרת הכסף.

התוצאה היא תמונה ברורה של יתרת הכסף ,הלוקחת בחשבון
אלפי מסמכים ,חשבונות ,הזמנות ותשלומים .כך אפשר
להתנהל בראש שקט ,בידיעה שיש מספיק כסף כדי לנהל את
העסק ולהסתער על הזדמנויות חדשות.

באמצעות כמה לחיצות פשוטות אפשר להגדיר נוסחאות
ולעקוב אחרי התנועה של הכסף :הזמנות פתוחות ,הזמנות
רכש ,מקדמות ,תנועות יומן חוזרות ופעולות קריטיות אחרות
הקשורות למזומן.
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טכנולוגיה בקלי קלות
 SAP Business Oneבגרסת  SAP HANAמאפשרת
לנהל את העסק באמצעות פתרון אחד ומרכזי במחיר נוח,
שיגדל יחד עם העסק .היא הופכת את התשתית הטכנולוגית
לפשוטה ומנצלת את יתרונות המחשוב in-memory
לתמיכה ברכיבי התוכנה ,מאגרי המידע ושירותי האינטגרציה
באמצעות פלטפורמה אחת.

בזכות  SAP Business Oneבגרסת  SAP HANAתוכלו
להיפטר מהמורכבויות והעלויות העסקיות הלא נחוצות של
תשתית טכנולוגית ישנה ,כך שהעסק ינוהל בחוכמה ובקלות
רבה יותר .בנוסף ,צריך פחות השקעה בתחזוקה ובחומרה
מאשר בפתרונות רגילים של מאגרי מידע ,כך שגם עלות
הבעלות הכוללת קטנה.

היא תחסוך לעובדים את הצורך לבצע פעולות מפרכות של
הכנת נתונים ,הזנתם ועדכונם כמו בתוכנות רגילות של דוחות
וניתוח נתונים ,וכך תשפר את היעילות שלהם ותפנה להם זמן
לבצע פעולות עסקיות חשובות.
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תקציר
® SAP Business Oneבגרסת ® SAP HANAמאפשרת
לנתח בזמן אמת כמויות עצומות של נתונים וליהנות
מהיתרונות של רכיבי תוכנה רבים הפועלים במהירות ,בלי
להעמיס על התשתית הטכנולוגית .בעזרת כלים מובנים
לניתוח נתונים ורכיבי תוכנה מתקדמים אפשר ליהנות
מתמונת מצב ברורה על העסק ,כמו שלא היה מעולם.
היעדים
• •מינוף עוצמת  SAP HANAלשיפור הביצועים והיכולת
לפעול מהר במקביל להוזלת העלויות הטכנולוגיות
• •ניתוח מיידי של כמויות עצומות של נתונים כדי לשפר
תהליכים עסקיים ואת קבלת ההחלטות
• •ניהול העסק בעזרת פתרון ארגוני יחיד וחסכוני שאפשר
להרחיב ככל שהעסק צומח
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הפתרון
• •כלי ניתוח בזמן אמת שיכולים לכסות ,תוך שניות ,את כל
נתוני SAP Business One
• •פונקציונליות חדשה הכוללת לוחות מחוונים ודוחות
מתקדמים ,לצד היכולת לקבל תמונת מצב בזמן אמת של
המלאי ,ההזמנות ותזרים המזומנים
• •פלטפורמת תוכנה אחת שהופכת את ניהול ה IT-לקל
ופשוט
היתרונות
• •שיפור חד ביעילות של תהליכי תכנון ,מכירות ,ייצור וכספים
• •הפקת מדדים עסקיים מהר יותר כדי לקבל החלטות
מושכלות יותר עם תוצרים חזויים מדויקים
• •הוזלה של עלות הבעלות הכוללת על התשתית הטכנולוגית
למידע נוסף
למידע נוסף ,פנו עוד היום לנציג של SAP
או היכנסו לאתר שלנו
http://www.sap-israel.co.il
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any
form or for any purpose without the express permission of SAP SE or
an SAP affiliate company.
The information contained herein may be changed without prior
notice. Some software products marketed by SAP SE and its
distributors contain proprietary software components of other
software vendors. National product specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company
for informational purposes only, without representation or warranty
of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for
errors or omissions with respect to the materials. The only warranties
for SAP or SAP affiliate company products and services are those that
are set forth in the express warranty statements accompanying such
products and services, if any. Nothing herein should be construed as
constituting an additional warranty.
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation
to pursue any course of business outlined in this document or any
related presentation, or to develop or release any functionality
mentioned therein. This document, or any related presentation, and
SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future
developments, products, and/or platform directions and functionality
are all subject to change and may be changed by SAP SE or its
affiliated companies at any time for any reason without notice. The
information in this document is not a commitment, promise, or legal
obligation to deliver any material, code, or functionality. All forwardlooking statements are subject to various risks and uncertainties
that could cause actual results to differ materially from expectations.
Readers are cautioned not to place undue reliance on these forwardlooking statements, and they should not be relied upon in making
purchasing decisions.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well
as their respective logos are trademarks or registered trademarks
of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other
countries. All other product and service names mentioned are the
trademarks of their respective companies.
See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
for additional trademark information and notices.

