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Как ще изглежда бизнесът 
ви със SAP  Business One
Кратко представяне
Решение на SAP за малък и среден бизнес 



Решения, съобразени 
с вашите конкретни нужди  

27 езика, 43 локализирани версии, 
поддържа различни валути

700 партньора, 
внедрено в 150 страни

60 000+ клиенти по света  
използват SAP Business One 

Какъвто и да е бизнесът ви, ние имаме решението

Достъпна крайна цена 

Покрива всички направления 
в дейността на фирмата

Бързо и лесно за внедряване, 
готово за работа за няколко  
дни или седмици 

Достатъчно мощно, за да  
помогне на бизнеса ви да расте

SAP Business One - създаден за нуждите на 
бизнеса ви, малък или среден



Какъвто и да е бизнесът ви, ние имаме решението

Финансово  
управление

Управление на продажби 
и клиенти

Контрол на покупките 
и управление на склад

Производствено 
планиране проучване

Анализи 
и отчети

Бизнес 

SAP Business One - създаден за нуждите на 
бизнеса ви, малък или среден



Управлявате и развивате 
бизнеса си успешно

Приложението SAP® Business One предлага 
достъпен начин за управление на целия ви 
бизнес - от счетоводство, финанси, покупки, 
склад, продажби, връзки с клиентите, 
управление на проекти, до операции и 
човешки ресурси. 

Единен цялостен поглед върху бизнеса ви, 
за да бъде всичко под ваш контрол

SAP Business One ви помага да организирате 
процесите, да получите по-задълбочени 
анализи за бизнеса си, за да може да 
действате бързо и да взимате решения, 
базирани на информация в реално време,  
вследствие на което да увеличите печалбата 
си. 

SAP Business One е създаден за малки и 
средно големи фирми и се развива заедно с 
вас. Той е гъвкаво, модулно, мощно решение с 
лесен за ползване интерфейс.



SAP Business One
Цялостно и персонализирано решение

SAP Business One е цялостно, интегрирано 
решение, което осигурява ясна картина на 
бизнеса ви и пълен контрол над всеки аспект от 
вашите дейности. За разлика от счетоводните 
пакети и електронните таблици, то осигурява 
необходимото, за да управлявате ключовите 
сфери на бизнеса си.

SAP Business One е проектиран да бъде гъвкав, 
защото всеки бизнес е различен. Независимо 
дали е внедрен в офиса или е на облак, може да 
получите достъп до SAP Business One по всяко 
време, навсякъде, от всяко мобилно устройство. 
И тъй като SAP Business One работи както на 
SAP HANA®, така и на Microsoft SQL, може да 
изберете платформата, която най-добре 
подхожда на вашия бизнес.

Нещо повече, вашите служители могат да 
започнат да го използват още от първия ден. 
Докато бизнесът ви се разраства, може да 
персонализирате и разширите SAP Business 
One, за да отговаря на вашите променящи се 
нужди.

Искате ли да разширите бизнеса си в чужбина? SAP 
Business One поддържа 27 езика и 43 локализирани 
версии  за отделни държави, доставени и поддържани 
на местно ниво от нашата широка мрежа от над 700 
SAP Business One партньори.



Пълен контрол над 
вашите финанси

SAP Business One предоставя пълен набор от 
инструменти, с които ви помага да управлявате и 
организирате финансовите си операции. То 
автоматизира ежедневните счетоводни задачи, 
като например поддържането на главната 
счетоводна книга и записите, съответните 
данъчни изчисления, както и мултивалутни 
преводи.

Може да извършвате всичките си банкови 
дейности - включително обработка на банкови 
извлечения и плащания, както и салдо за 
уравнение на сметки. Може също така да 
управлявате паричните потоци, да следите 
бюджети и да сравнявате текущото спрямо 
планираното, за да разберете къде се намира 
бизнесът ви в определен момент.

Чрез интегрирането на вашите финансови 
операции в реално време с други бизнес 
процеси, като например покупки и продажби, 
може да ускорите транзакциите и да подобрите 
видимостта на паричните потоци.

Финансово 
управление

• Счетоводство – автоматично извършване на 
всички основни счетоводни операции, като например 
записи в дневника, вземания и задължения.

• Контрол – прецизно управление на паричните 
потоци, проследяване на дълготрайните активи, 
контрол на бюджети и мониторинг на проектни 
разходи.

• Опростено управление на дълготрайни активи - 
виртуалното управление елиминира нуждата от 
многократно ръчно въвеждане на данните.

• Банкиране и платежен баланс – бърза обработка 
на салда, банкови извлечения и различни методи на 
плащания, включително чекове, парични средства и 
банкови преводи.

• Финансова отчетност и анализ – създаване на 
стандартни или специализирани доклади от данни в 
реално време за бизнес планиране и одиторски 
прегледи.



Създаване на база с 
лоялни клиенти

Привличането на нови клиенти е важно за 
успеха, но укрепването на връзката с клиентите 
е не по-малко решаващо.

SAP Business One предоставя инструменти, 
които да ви помогнат ефективно да управлявате 
целия процес, свързан с продажбите и жизнения 
цикъл на клиента - от първоначалния контакт до 
крайната продажба, следпродажбените услуги и 
поддръжката.

Неговите интегрирани функционалности дават 
цялостен поглед върху потенциалните и 
реалните клиенти, за да разберете по-добре и 
да отговорите адекватно на техните нужди. 

Управление 
на продажби 
и клиенти

• Управление на продажбите и възможностите 
– от първия контакт до сключването на договора.

• Управление на маркетингова кампания – 
създаване, управление и анализ на маркетингови 
дейности.

• Управление на клиенти – съхраняване на 
всички важни данни за клиента на едно място, 
синхронизиране с Microsoft Outlook.

• Управление на услуги –  ефективно управление 
на договорите за гаранционен и извънгаранционен 
сервиз, бързо въвеждане и справки за сервизни 
услуги.

• Отчетност и анализ – създаване на подробни 
доклади за всички аспекти от процеса на 
продажба, включително прогнозни продажби и 
проследяване на продуктовите линии чрез 
използване на шаблони, спестяващи време.

• Мобилност на търговския екип  – управление 
на информацията за продажбите в движение с 
мобилното приложение SAP Business One Sales.



Оптимизиране процесите 
с цел  подобряване на 
резултатите 

Всеки малък бизнес се нуждае от систематичен 
подход за управление на процеса на възлагане 
на поръчки - от получаване по търговски оферти, 
до създаването на заявки за покупка и заплащане 
на доставчиците. SAP Business One  спомага за 
управлението на пълния цикъл - от поръчката до 
плащането, включително разписки, фактури, 
връщания и плащания. Интегрираните отчетни 
инструменти ви позволяват лесно да сравнявате 
доставчици и цени, за да договаряте по-изгодни 
сделки и да идентифицирате възможностите за 
намаляване на разходите.

Контрол на 
покупките и 
управление на 
склада

• Поръчки - създаване на заявки за покупка и 
получаване на стоки; свързване на документи за 
покупка и проследяване на връзките  между 
документите за целите на одита; управление 
на процеса по връщане на стоки, допълнителни 
разходи, както и  различни валути.

• Управление на основни данни - 
управление на подробни данни; преглед на салдо 
по сметка и анализи на покупките; поддържане на 
подробна информация за закупените артикули с 
ценови листи и данъчна информация в удобен за 
потребителя интерфейс.

• Складова и счетоводна интеграция - 
синхронизация в реално време на получените 
стоки и складовите наличности.

• Обработка на неплатени фактури, анулиране, 
кредитни известия, свързани с поръчка за покупка 
или плащане; планиране на материалните нужди 
и съответно  на  покупките. 

• По-лесна и актуална отчетност - генериране на 
отчети с данни в реално време и представянето 
им в различни формати или работни плотове.



SAP Business One осигурява точна 
информация за входящи и изходящи пратки, 
складови наличности и местонахождение на 
стоки. Може да оценявате складовата наличност 
с помощта на стандартно остойностяване, средно 
претеглена цена, FIFO и други методи; да следите 
складовите наличности и да проследявате пратки 
в реално време. Може да стартирате 
актуализации на складова наличност в реално 
време и проверки за наличности, както и да 
управлявате формирането на стандартни и 
специални цени. Можете също да прилагате 
отстъпки за количество, плащане в брой и други 
клиентски отстъпки, както и да изготвяте отчети.

Производствено
планиране

• Склад и управление на наличности – с 
помощта на различни разходни модели, поддържане 
на основни данни за стоките и използване на 
множество мерни единици и начини за 
ценообразуване.

• Управление на местоположението на стоките – 
оптимизира разпределението в множество складове 
чрез разделяне на всеки от тях на подзони; 
рационализира движението и намалява времето за 
събиране.

• Получаване и изписване на стоки и контрол на 
издаването – запис на движението на стоките - 
получаване и изписване; проследяване на 
местонахождението и трансфер; възможност за 
консигнация, виртуален склад и други поръчки; 
извършване на пълна и периодична инвентаризация.

• Планиране на материалните и производствените 
нужди – създава и поддържа вложени рецепти, 
подготвя и издава производствени заявки - ръчно или 
чрез автоматично осчетоводяване.

• Ефективно отчитане – генериране на отчети с 
навременни данни и представяне в различни 
формати или работни плотове.

Прозрачен контрол на 
управление на склада 
и дистрибуцията



Бизнес 
проучване

• Създаване на отчети и персонализиране – 
лесен достъп до данни от различни източници, 
създаване на нови отчети и персонализиране на 
съществуващи в различни формати.

• Интерактивен анализ – създаване на отчети и 
прегледи на бизнеса със стандартни MS Excel 
функции

• Интуитивни инструменти – изтегляне и 
съпоставяне, разглеждане в дълбочина, помощ при 
търсене и известия. 

• Методи за анализ - чрез анализиране на 
ключовите показатели (KPIs) се установява 
средното време за доставка и кои са най-добрите 
търговци.

• Визуализиране на отчетите  –  чрез интегриране 
на SAP Lumira за SAP Business One.

SAP Business One осигурява мощни 
инструменти за анализи и отчитане. Чрез 
безплатна интегрирана версия на SAP Crystal 
Reports за SAP Business One може да 
генерирате навременни и точни отчети на база 
данни от цялата компания. Интегрирано с 
Microsoft Office, SAP Crystal Reports ви 
позволява да избирате от различни отчетни 
формати и да контролирате достъпа до 
представяната информация.
Базиран на SAP HANA, SAP Business One се 
възползва от скоростни изчисления  за 
анализите и отчетите. Можете да получите 
достъп в реално време до предварително 
зададени работни плотове и отчети, както и 
инструменти за продуктивност, с цел 
подпомагане вземането на решения. Може да 
пригодите шаблони и заявки  с оглед на 
специфични изисквания без техническа 
подготовка. Също така, може да 
конфигурирате настройките за дефиниране на 
валутни курсове, за определяне на параметри 
на достъп, както и да създадете функции за 
влизане и изтегляне за вътрешната поща, 
електронната поща и различни данни.

Бизнес проучвания, 
анализи и отчети



Анализи и 
отчети

Заедно с напълно интегрираното SAP Crystal Reports 
за SAP Business One може да създавате работни 
плотове и отчети, които ви осигуряват поглед върху 
всички сфери на бизнеса. Интуитивната интерактивна 
функционалност за разглеждане на данни в дълбочина 
ви помага да получите отговори на най-належащите 
въпроси. Служителите могат да отговорят на нуждите на 
клиентите по-бързо, а мениджърите могат точно да 
проследяват приходите, разходите и паричните потоци 
за оценка на ефективността и предприемане на бързи 
корективни действия.

За още по-бърз достъп до информация версията на SAP 
HANA за SAP Business One предоставя мощни анализи 
в реално време, което улеснява потребителите в 
търсенето на необходимата информация в SAP 
Business One и в създаването на моментални 
стандартни или специални отчети. 

Помогнете на екипа си 
да взима умни решения 
по-бързо

SAP Business One дава възможност на вашите 
служители да взимат рационални и бързи 
решения , базирани на цялостна информация за 
продажби, клиенти, операции и финанси, като я 
прави достъпна незабавно за цялата компания. 
Чрез интегрирането на тези данни в единна 
система, вместо  в множество различни електронни 
таблици, SAP Business One елиминира 
дублираното въвеждане на данни  и свързаните 
с това грешки. По време на работния процес се 
задействат автоматични съобщения, които ви 
позволяват да се съсредоточите върху важни за 
бизнеса събития. Имате ясна картина как се 
развива бизнеса ви и по-голямо доверие в 
информацията, използвана за вземане на 
решения.



Намерете специфично решение 
за вашата бизнес сфера

 

Възползвайте се от широките  
функционалности и добрите 
практики, вградени в SAP Busi-
ness One. Докато бизнесът ви се 
разраства, може да разширявате и 
SAP Business One, за да 
отговорите на специфични 
проблеми и предизвикателста,  
като използвате SAP Business 
One studio - пакет за разработка 
на софтуер, или някое от над 
500-те добавени решения, 
създадени от нашите партньори.

Търговия  

Координирайте всеки аспект на своите 
дейности с нуждите на съвременния 
потребител чрез софтуера SAP Busi-
ness One, предназначен за търговски 
обекти. Предвиждайте, планирайте, 
управлявайте  търсенето и доставката 
на желаните от потребителите стоки.

Машиностроене

Отговорете на търсенето на клиентите и 
развийте нови източници на приходи със 
SAP Business One за промишленото 
производство. Намалете разходите  за 
доставки, ускорете производството, 
намалете  брака и оптимизирайте 
преработката. Така ще съкратите времето 
до реализиране на печалба.

За повече информация и за да видите успешните истории на наши клиенти, посетете:
http://www.sap.com/bulgaria/product/enterprise-management/business-one.html



Консултантски услуги

Предоставяйте висококачествени 
услуги на клиентите си чрез бизнес 
решението на SAP Business One за 
консултантски фирми. Създавайте 
повторяем процес за предоставяне на 
услуги, като подобрявате  планирането 
на ресурсите, управлението на 
проекти, фактурирането и др.

Търговия на дребно

Осигурете на потребителите продуктите, 
информацията и опита от пазаруването 
със SAP Business One за търговия на 
дребно. Използвайте в реално време 
POS статистическите данни, ангажирайте 
потребителите и оптимизирайте всичко - 
от рекламата до веригата на доставки.

Търговия на едро

Отговорете проактивно на нуждите на 
клиентите и доставчиците си със SAP 
Business One за търговия на едро. 
Подобрете всичко - от планиране на 
търсенето до управление на склада и 
веригата за доставки, и използвайте 
гъвкави, тясно свързани процеси за 
отлични постижения в дейността си.



Облак Мобилна версия На място

SAP Business One е тук, за да подпомогне вашия бизнес 
днес, утре и в бъдеще

Можете да внедрите SAP 
Business One Cloud срещу 
месечна лицензна такса, така 
че когато вашият бизнес се 
разраства, решението SAP 
Business One да расте 
заедно с вас.

Управлявайте вашия бизнес в 
движение и направете своя 
търговски екип мобилен с 
мобилните приложения на 
SAP Business One, така че да 
имате контрол по всяко 
време, навсякъде и от всяко 
мобилно устройство.

Ако искате да внедрите вашето 
SAP Business One решение в 
офиса, това също е напълно 
възможно, защото ние имаме 
решение, което отговаря на 
нуждите на всичките ни 
клиенти.



Твърде трудно за внедряване

Разрушаване на митове: Ако някой каже, 
че SAP Business One е ...

Прекалено скъпо
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мрежата от над 700 партньори на SAP Busi-
ness One ще ви подкрепи, където и да се 
намирате по света.

Бързо и лесно за внедряване – готово за работа за 
няколко дни или седмици. Над 60 000 SAP Business 
One клиенти в над 150 страни, на 27 езика и с 43 
локализирани версии.



“Елтрейд” е българска компания, създадена 
през 1995 година, която развива своя бизнес в 
5 направления: 
● Проектиране и производство на фискални 
устройства
● Разработка на софтуер за търговски обекти и 
интегриране на POS системи
●  Производство на консумативи
●  Електронен обмен на документи (EDI)
●  Продажба и внедряване на SAP Business One
Уникално предимство на “Елтрейд” е 
възможността да предоставя на своите клиенти 
услугата "Всичко от един производител" - 

фискално устройство, софтуер, консумативи и 
поддръжка.
“Елтрейд” е водеща компания за изграждане и 
поддръжка на професионални решения за 
търговски обекти. 
● Над 20 години опит в производството на 
фискални устройства и изграждане на 
професионални решения за управление на 
търговски обекти
● Над 500 000 произведени устройства с марка 
“Елтрейд”
● 38 страни по света, на 4 континента, използват 
продуктите на “Елтрейд”

● 180 висококвалифицирани служители  допринасят 
за развитието на компанията и удовлетвореността 
на клиентите
● 9 регионални офиса на “Елтрейд” в страната 
и над 200 дистрибуторски фирми 
разпространяват продуктите на “Елтрейд” в 
България
● Над 40 000 000 произведени касови ролки 

“Елтрейд” e единственият SAP партньор в 
България, предлагащ SAP Business One изцяло 
на български. Разработен специално за малки 
и средни предприятия, на много достъпна цена, 
SAP Business One спомага да се 

рационализират процесите  в компанията, 
осигурява своевременен достъп до 
необходимата информация и по този начин води 
до растеж на печалбата.
Предлагани продукти и услуги:
● Продажба на SAP Business One с превод на 
български и включен пакет българска 
локализация
●  Интегриран пакет SAP Business One с търговски 
софтуер “Детелина”
●  Внедряване
●  Поддръжка
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Какъвто и да е бизнесът ви, ние имаме решението

http://www.sap.com/bulgaria/product/enterprise-management/business-one.html

Приложението SAP® Business One, създадено специално за малкия и 
среден бизнес, е цялостно, достъпно решение за управление на цялата 
ви компания - включително финанси, продажби, връзки с клиенти, както 
и операции. Предлагано изключително чрез партньорите на SAP, то 
спомага за организацията на операциите ви от начало до край, дава 
незабавен достъп до пълната информация и ускорява ръста на 
печалбите.
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