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SAP Business ByDesign zapewnia szybko rozwijającym się firmom platformę do przekształcania potencjału
wzrostu w rzeczywiste wyniki. To oparte na chmurze rozwiązanie ERP łączy wszystkie funkcje w firmie
z sprawdzonymi w czasie najlepszymi praktykami i dogłębną analizą. Zyskasz podstawę do skalowania
i konkurowania bez złożoności i kosztów, dzięki czemu możesz rozwijać swoją firmę na swój sposób.

SAP Business ByDesign ma wszystko, czego
potrzebuje szybko rozwijająca się firma kompleksowe rozwiązanie, oparte na sprawdzonych
procesach biznesowych SAP i szybko dostarczane
w średnim czasie wdrożenia wynoszącym 8–12
tygodni. Udowodnione osiągnięcia w zakresie
bieżących inwestycji, innowacji i realizacji w chmurze.
Stworzone z myślą o skalowalności - to dynamiczne,
konfigurowalne rozwiązanie napędza dziś wzrost
i rozwija się wraz z Twoją firmą, zapewniając
jednocześnie pełną przejrzystość każdego aspektu
działalności.

Rozwiązania SAP w pigułce

Opis

Korzyści

Fakty

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Ujednolicenie wszystkich podstawowych
funkcji w kompleksowym pakiecie biznesowym
SAP Business ByDesign dostarcza gotowe procesy
obejmujące wszystko, od finansów i sprzedaży po
zarządzanie produktami i zakupy, w jednym,
ujednoliconym rozwiązaniu, dzięki czemu możesz
wykorzystać 40 lat doświadczenia w procesach
biznesowych SAP w swojej organizacji i skupić się na
tym, co robisz najlepiej.
Natywnie mobilne, oparte na chmurze rozwiązanie
z łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika, które
pasuje do sposobu, w jaki Twoi pracownicy chcą
pracować.

Każda część rozwiązania internetowego jest
responsywna — dostosowuje się do dowolnych
urządzeń mobilnych używanych przez pracowników
do wykonywania swojej pracy — a my oferujemy
ukierunkowane aplikacje zaprojektowane specjalnie
do codziennych zadań, takich jak raportowanie czasu
i wydatków, zarządzanie projektami i analityka.

Zestaw w pudełku
Zbudowany dla wzrostu
Wnikliwe
Ciągłe innowacje

Dzięki SAP Business ByDesign wiesz jakie będą Twoje
koszty w czasie trwania umowy i odpowiednio
zaplanujesz budżet.
Bez niespodzianek i bez dodatkowych kosztów.

Dzięki SAP Business ByDesign zbliżamy się do jednego planu prowadzenia działalności biznesowej w całej firmie,
umożliwiając ludziom skupienie się na tym, co robią najlepiej, oraz na danych umożliwiających podejmowanie
najlepszych możliwych decyzji.
Keith Robinson, Finance Transformation Program Director.
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Stworzony, aby rozwijać sie wraz z Twoją firmą
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Dzięki klientom w ponad 100 krajach oraz zestawom
narzędzi do globalizacji i tłumaczeń opartym na
najlepszych praktykach lokalnych, SAP Business
ByDesign zapewnia elastyczność w dostosowywaniu
się do wymogów podatkowych, języków i walut w
celu szybkiego wejścia na nowe rynki.
SAP Business ByDesign skaluje się od 20 do 10 000
użytkowników i umożliwia łatwą rekonfigurację
procesów, dzięki czemu można dodawać kolejnych
pracowników wraz z rozwojem firmy.

Połącz się z systemami, których używasz dzisiaj
i których możesz potrzebować w przyszłości, dzięki
interfejsom API, które umożliwiają szybkie łączenie się
z niestandardowymi rozwiązaniami, które
zbudowałeś, a także wstępnie zbudowanymi
integracjami z Office 365, Concur, SAP Analytics Cloud
i SAP SuccessFactors.
SAP Business ByDesign można rozszerzać
i dostosowywać do potrzeb Twojej firmy.
Dane będą krążyć w całej firmie, nawet gdy Twoja
firma będzie się rozwijać i zmieniać.

Szybko dostosuj sposób pracy do zmian w firmie
i zawsze rozwijaj swoją firmę.
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Zapewnij przejrzystość w biznesie
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Ponieważ SAP Business ByDesign wbudowuje analizy
w każdy proces, możesz udostępniać i przeglądać
dane z różnych funkcji i działów, a także uzbroić swój
zespół w dokładniejsze, bardziej aktualne i kompletne
informacje potrzebne do podejmowania świadomych
decyzji w danej chwili.
Daj użytkownikom łatwy, przejrzysty wgląd
we wskaźniki istotne dla ich konkretnych ról,
pokazując problemy i możliwości wymagające uwagi
bezpośrednio z ich pulpitów nawigacyjnych, aby

mogli szybko zobaczyć, co należy zrobić i podjąć
działania.

Zbudowany dla wzrostu

SAP Business ByDesign oferuje ponad 500
standardowych raportów, dziesiątki gotowych
wskaźników KPI i integrację z Excelem — wszystko od
razu po wyjęciu z pudełka — dzięki czemu możesz
natychmiast wprowadzić przejrzystość do firmy
i zapewnić swojemu zespołowi narzędzia potrzebne
do łatwego analizowania i udostępniania danych .

"Dzięki SAP Business ByDesign zawsze mam dostęp do wszystkich kluczowych
informacji, których potrzebuję, bez konieczności zwracania się o pomoc do moich
pracowników. To nieoceniona zaleta, zwłaszcza gdy podróżuję w interesach."
Wolf Münchmeyer, CEO.

Zestaw w pudełku
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SAP Business ByDesign to ponad 10 lat
doświadczenia w obsłudze systemów ERP
w chmurze, dzięki czemu możesz mieć pewność, że
otrzymujesz stabilne rozwiązanie o sprawdzonym
doświadczeniu w dostarczaniu dla organizacji takich
jak Twoja.

Korzyści

Fakty

SAP Business ByDesign oferuje szereg konfiguracji,
rozszerzeń, adaptacji i integracji, które zapewniają
elastyczność w dostosowywaniu i rozszerzaniu
rozwiązania tak, aby pasowało do aktualnych potrzeb,
przy jednoczesnym zachowaniu standardowej umowy
o poziomie usług (SLA), dzięki czemu można
przewidywać i zarządzać cenami, a także otrzymywać
najnowsze aktualizacje w każdym wydaniu
kwartalnym.

Dzięki konsekwentnemu dostarczaniu nowych
funkcji i procesów — SAP Business ByDesign
publikuje plan rozwoju, dzięki czemu dokładnie
wiesz, co będzie dalej, i dostarcza kwartalne
aktualizacje produktów, aby otrzymywać je, gdy
tylko staną się dostępne.

Oddaj najnowsze innowacje technologiczne
SAP w swoje ręce tak szybko, jak to możliwe.
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Podsumowanie
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SAP Business ByDesign zapewnia szybko rozwijającym się
firmom platformę do jeszcze szybszego rozwoju. To oparte na
chmurze rozwiązanie ERP jest zbudowane od podstaw
z elastycznymi procesami biznesowymi opartymi na
najlepszych praktykach tysięcy firm i jest zaprojektowane tak,
aby połączyć każdą osobę i część Twojej organizacji. Ponadto
wbudowana, dogłębna analityka zapewnia pełną
przejrzystość w całej organizacji, dzięki czemu możesz szybko
wykorzystać możliwości przyspieszenia rozwoju. Zyskasz
potężną podstawę do skalowania i konkurowania z firmami
różnej wielkości — bez złożoności i kosztów — dzięki czemu
możesz rozwijać swoją firmę na swój sposób.

• Kompleksowe rozwiązanie oparte na
sprawdzonych procesach biznesowych
i dostarczane w prostym, szybkim do wdrożenia
pakiecie.
• Dynamiczne, konfigurowalne rozwiązanie, które
będzie napędzać rozwój już dziś i będzie rozwijać
się wraz z Twoją firmą.
• Analizy są częścią każdego procesu, dzięki czemu
można uzyskać pełną przejrzystość każdego
aspektu działalności oraz wgląd w podejmowanie
decyzji związanych z rozwojem firmy.
• Wspierany przez SAP i udokumentowany zapis
bieżących inwestycji, innowacji i dostarczania
w chmurze.

Dowiedz się więcej: SUPREMIS.pl/ByDesign
i SAP.com/ByDesign.

Follow us

Bądź z nami

www.sap.com/contactsap

www.supremis.pl/kontakt
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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
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services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and
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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.
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