HOZZÁADOTT ÉRTÉK A
NAGYKERESKEDELEMBEN
A HAZAI FEJLESZTÉSÛ RENDSZERNÉL
KEDVEZÔBB ÁRON
„Az SAP Business One-ban mindkét
telephelyünkrôl látjuk, hogy a
megrendelt áruból melyik helyszínen
mekkora készlet áll rendelkezésre.
Ez a valós idejû és pontos áttekintés
színvonalasabb kiszolgálást tesz
lehetôvé - ügyfeleinknek azonnal
részletes és pontos információt
tudunk adni, és a szállítást is rövidebb
átfutással szervezhetjük meg.“
Leitem György,
ügyvezetô igazgató, L.V. Technik Kft.

ÁTTEKINTÉS
Céginformáció
Cégnév: L.V. Technik Kft.
Iparág: Nagykereskedelem
Weboldal: www.saf.hu
A bevezetés célja
A cég két telephelye között az adatkommunikáció egyirányú volt, így nem rendelkezett pontos információval a raktáron lévô árukészletrôl. Az integrált vállalatirányítási rendszertôl mindenekelôtt ezt a valós
idejû rálátást várták.
Miért az SAP?
Professzionálisan megoldott, felhasználóbarát rendszer, amely a hazai fejlesztésû
alkalmazásokhoz képest többet ad kedvezôbb áron.
Bevezetô partner
IFSZ Kft.
Weboldal: www.ifsz.hu
Telefon: +36/52/503 020
Bevezetett rendszer
SAP Business One
Felhasználók száma
7 fô
Korábbi rendszerkörnyezet
DOS-alapú raktárkészlet-kezelô, ügyfélnyilvántartó és számlázó program.
Szoftver környezet
MS Windows XP Professional
MS Windows Server 2003

Az L.V. Technik Kft. 1994-ben alakult,
magyar-osztrák vegyes tulajdonban lévô
cég, amely az SAF Holland AG német
futómûgyártó hazai képviseletét látja el.
Az SAF futómû-alkatrészek forgalmazása mellett a cég a haszonjármû-gyártáshoz szükséges alkatrészek - például
plató-építési anyagok, zárak-vasalatok,
fix és billenôs felépítményû jármûvekhez
szükséges kiegészítôk - értékesítését is
végzi. A vállalat egyúttal a német
Haacon emelôberendezés és támaszláb
gyártót, a Sauerman sárvédôgyárat is
képviseli a magyarországi piacon, és
további beszállítók - közöttük az Alcoa
és a Jost - termékeit is forgalmazza. Az
L.V. Technik ügyfélkörét elsôsorban
viszonteladók alkotják, de végfelhasználókat - közöttük szervizeket és saját
szervizmûhellyel rendelkezô fuvarozókat
- is kiszolgál. A speciális termékkör elérhetôségét tekintve ez gyakorlatilag országos lefedettséget jelent. A kecskeméti székhelyû cég az ügyfelek zökkenômentes kiszolgálása érdekében 50
millió forint értékû árukészletet tart
fenn, amelynek elhelyezésére Budapesten is bérel raktárhelyiséget. Az L.V.
Technik hét alkalmazottat foglalkoztat,
tavalyi nettó árbevétele 250 millió forint
volt.

Korábbi állapot
A nagykereskedelem jellemzô folyamatait az L.V. Technik kezdettôl fogva egy
kecskeméti cég által fejlesztett, DOSalapú alkalmazással támogatta. Ennek
funkcionalitása a vevôi és szállítói meg-
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rendelések és a raktárkészlet kezelésére, az ügyfelek és a partnerek nyilvántartására, valamint a számlázásra is kiterjedt. A két telephely közötti kapcsolattartás nehézségeiben azonban az alkalmazás korlátai is egyértelmûen megmutatkoztak. „Mindkét telephelyünkön
ez a program futott, de csak a kecskeméti központból láthattuk a budapesti
telephely készletadatait“ - mondta
Leitem György, az L.V. Technik ügyvezetô igazgatója. „Ez az adatkommunikáció ugyanis szoftvertámogatás hiányában az ellenkezô irányban nem mûködött. Ennek a kétirányú kapcsolatnak a
megvalósítása olyan technológiai nehézségekbe ütközött volna, hogy inkább
más megoldás után néztünk. Így jutottunk el egy integrált vállalatirányítási
rendszer bevezetésének gondolatáig,
mivel egy ERP rendszer az említett
probléma megoldásán túl további lehetôségeket is kínál.“

fesszionálisabb színvonalon megoldott,
a felhasználóbarát kezelhetôség terén
jóval többet nyújtó alkalmazás benyomását tette leendô felhasználóira. „Ráadásul mindezt kedvezôbb áron kínálta,
mint a hazai fejlesztésû rendszer“ emelte ki Leitem György. „Azt ugyanis
modulonként értékesítette fejlesztôje,
és az általunk jelenleg nem használt
könyvelô modul nélkül került volna anynyiba, mint az ezt a funkciót is integráltan tartalmazó SAP Business One. Nem
volt tehát kétséges, hogy melyik rendszert vezetjük be.“

Eredmények és tapasztalatok

A projekt 2006 novemberében indult az
SAP-partner IFSZ Kft. közremûködésével. A 2007. január elseji éles indulást
megcélzó bevezetést kifejezetten gördülékennyé tette, hogy az L.V. Technik
saját informatikus szakembert foglalkoztat. Az IFSZ így az egész folyamatban
A megoldás
tanácsadóként mûködött közre, míg a
korábbi rendszerben kezelt adatok migA piacon elérhetô megoldások áttekinrálását és a rendszer testreszabásához
téséhez 2006-ban láttak hozzá a cég
szükséges egyedi fejlesztéseket - pélvezetôi. Végül a funkcionalitás és árfek- dául a termékenként több ár kezelését,
vés tekintetében egyaránt legígéreteilletve az árak egyedi frissítését biztosísebbnek talált két rendszer, az SAP
tó beépülô szoftvermodult - az L.V.
Business One és egy kecskeméti szoft- Technik informatikusa készítette el. A
vercég fejlesztése maradt versenyben.
korábbi, DOS-os alkalmazáshoz képest
„Az integrált megoldással mindenekeaz SAP Business One teljesen más kelôtt a két telephelyünk közötti, valós
zelôfelületet, munkakörnyezetet adott,
idejû adatkommunikációt kívántuk bizto- amelyet a cég alkalmazottai a közel
sítani, de elvárásaink között szerepelt a másfél évtizedes beidegzôdések ellenépénzügyi folyamatok, a számlázás keze- re jól fogadtak és gyorsan elsajátítottak.
lése is“ - mondta az ügyvezetô igazga„Ebben nagy szerepet játszott az a kötó. „A bevezetésre kerülô rendszertôl
rülmény, hogy a meggyôzô demókat
emellett természetesen azt vártuk, hogy követôen az SAP Business One elônyei
mindazokat a folyamatokat és területegyorsan megmutatkoztak az éles üzem
ket támogassa, amelyeket korábbi rend- gyakorlatában is“ - mondta az ügyvezeszerünk, beleértve a több raktár kezelé- tô igazgató. „Ebben az integrált rendsét, a minimális és maximális készlet
szerben egy internetes kapcsolaton kebeállítását is.“ Ezeket a funkciókat
resztül mindkét telephelyünkrôl látható,
mindkét rendszerben megtalálták, az
hogy a megrendelt áruból melyik helySAP Business One azonban sokkal pro- színen mekkora készlet áll rendelkezés-

re. Ez a valós idejû és pontos áttekintés
színvonalasabb kiszolgálást tesz lehetôvé, mivel ügyfeleinknek azonnal részletes és pontos információt tudunk adni,
miként a szállítást is rövidebb átfutással
szervezhetjük meg.“ A minimális raktárkészlet kezelése szintén hozzájárul a kiszolgálás minôségének biztosításához.
Az SAP Business One rendelésdiszpozíció-varázslója rendelésre ajánlja a minimális szint felé közelítô árukat. Ezekbôl
a javaslatokból szállítónként könnyen
kilistázhatók a feladni kívánt rendelések,
amelyeket a rendszer automatikusan
elkészít. A legfontosabb elvárások lefedésén túl az SAP számos további lehetôséget is kínál az L.V. Technik számára
a mûködés optimalizálása terén. „Az
ügyfelekhez rendelhetô tevékenységek
kezelése, kereshetôsége és elemzése
részletes ügyfélprofil felépítését teszi
lehetôvé, ami az üzleti lehetôségek elôrejelzésének egyik fontos eleme“ mondta Leitem György. „A forgalom
alakulását és a cikkek mozgását az SAP
Business One segítségével havi bontásban tekintjük át. A nyitott szállítólevelek,
a késedelmes számlakiegyenlítések követésére pedig egy felszólító rendszert
is kialakítottunk. Ebben három különbözô szintet állítottunk be, ami szintén az
ügyféllel való kapcsolattartás minôségét
javítja. A konfigurálást követôen mindezek a riportok automatikusan lefutnak
és megérkeznek a jogosult felhasználó
postaládájába. Ez az automatizáltság
sokkal jobb, mint a korábbi rendszerünk
szolgáltatása, az SAP Business One
készen prezentálja az adatokat a cégvezetés számára, így a tervezésre, a hatékonyabb és eredményesebb mûködés
biztosítására összpontosíthatunk.
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