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A BX Manufacturing-gel kibővített SAP Business One a funkciók széles tárházát nyújtja 

az egyedi és diszkrét gyártással foglalkozó vállalatok számára. A BX Manufacturing 

tervezése kifejezetten ezeknek a vállalatoknak a specifikus igényeit vette figyelembe. 

Az eredmény egy rugalmas és szorosan integrált szoftver megoldás lett, gazdag 

funkcionalitással és könnyen kezelhető felhasználói felülettel. 
 

CRM (Ügyfélkapcsolat) 
Megbízható és könnyen használható CRM 
funkciók az üzleti lehetőségek, az értékesítés 
és a szolgáltatások menedzsmentjével. Ez a 
funkcionalitás webes környezetben is 
rendelkezésre áll. 

 

Ajánlat és értékesítés menedzsment 
Fejlessze tovább cége ajánlat- és 
rendeléskezelését! A sokoldalú kalkuláció 
használatával az árkalkuláció gyorsan, 
rugalmasan és megbízhatóan végezhető. A 
gyors diszpozíciós számítás segítségével 
azonnal láthatóvá válik egy cikk gyártási ideje 
az aktuális kapacitásnak megfelelően. Normál 
cikkek esetén kapacitás alapon dolgozhat. 

 

Erőforrás- és darabjegyzék 
Különböző típusú anyagok és műveletek 
adják a darabjegyzék alapjait. A munkahelyek 
a műveletekbe integráltak, a kapacitás 
információ megadható (ráállási idő, 
munkaidő, leszerelési idő, stb). 

 

Kalkuláció 
Darabjegyzékeket és gyártási utasításokat 
kalkulálhat különféle módokon. Többféle 
kalkulációs sémát hozhat létre könnyedén 
bármilyen képlettel, saját definíció szerint. Ez 
a költségek sokoldalú és rugalmas 
kalkulációját teszi lehetővé. A költségsémák 
alapján ársémákat hozhat létre. A különböző 
gyártási mennyiségek alapján költségeket és 
árakat kalkulálhat, amiket aztán egyszerűen 
átvihet az árlistákba. 

Kiszervezés 

Hatékony és könnyen használható kiszervezés. A 
darabjegyzékben megadhatja, hogy milyen 
mennyiséget vagy milyen %-ot akar kiszervezni és 
melyik beszállítónak. 

 

Egyedi gyártás 
A szokásos gyártási rendszer a hagyományos 
diszpozícióval (MRP II) dolgozik, amely az 
összes gyártási és beszerzési igényt 
figyelembe veszi. Viszont ha az ön vállalkozása 
inkább egyedi vevői igényeken alapul, akkor 
ott van az MTO (egyedi gyártás) lehetősége. Itt 
termékenként megadhatja, hogy az MTO 
hatás milyen “mélyen” menjen végig a 
darabjegyzékeken, és külön MTO diszpozíciót 
futtathat, hogy a vevői rendeléseken alapuló 
gyártási és beszerzési igényeket 
ellenőrizhesse. 

 

Gyártástervezés 
Automatikus gyártástervezés percek alatt. A 
hatékony és rugalmas MRP II-n alapuló 
algoritmussal a rendszer mindent megtervez. Ez a 
többször bizonyított algoritmus zökkenőmentes 
működést tesz lehetővé a rendelkezésre álló, 
értékes erőforrások optimális kihasználásával. 

A gyártástervezéshez egy grafikus tervtábla is 
igénybe vehető, ahonnan a további részletek 
gyorsan elérhetőek. 
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Üzemi adatrögzítés (ÜAR) 
A rendszer igazi értékének kiaknázásához 
nagyban hozzájárul az ÜAR modul. Itt nagyon 
egyszerű módon megadható az összes 
szükséges adat (munka kezdése, munka 
befejezése, megszakítás, befejezés, részleges, 
stb.) Az adatok bevitele különböző módokon 
történhet, hogy minden üzleti elvárásnak 
megfeleljen a modul. Terminál vagy web 
alapon is elérhető. 

 

Beszerzés és raktárkészlet 

Átfogó anyagigény tervezési és beszerzési 
funkcionalitás. Az értékesítési és gyártási 
igények alapján a rendszer le tudja generálni 
a releváns beszerzési rendeléseket. 

 

Szolgáltatás 
Kezelje saját vagy ügyfelei gépeinek 
karbantartását és szervizét. A szerviz-
szerződések és berendezés törzslapok stabil 
bázist adnak a megbízható és nyereséges 
működtetéshez. 

 

Pénzügyek 
Teljesen integrált pénzügyi adminisztráció, 
amely minden releváns ERP komponenstől 
kap adatokat. Automatikus fizetés, részletes 
kimutatások, könnyen kezelhető rendszer: 
minden, ami a pénzügyi menedzsmenthez 
szükséges. 

 

Rugalmasság 
Modern felépítése miatt az SAP Business 
One könnyen bevezethető és sok rugalmas 
lehetőséget nyújt a diszkrét gyártók 
számára. És ami ennél is fontosabb a teljes 
életciklus alatt adaptálható. Ahogyan az 
üzleti folyamatok idővel változnak, a szoftver 
ugyanúgy alakítható. Az SAP Business One 
éveken keresztül optimálisan támogatja a 
diszkrét gyártók üzleti vállalkozását. 

 

Integráció 
Mivel az üzleti funkciók teljesen integráltak, az 
adatokat csak egyszer kell bevinni, duplikált 
adatbevitelre nincs szükség. Amint az adat 
bekerült a rendszerbe, máshol is használható. 

Így az adatok gyors és hibamentes használata 
válik lehetővé, valamint az információba való 
gyors és adekvát betekintés. 

 

Kommunikáció 
A rendszer nem csak belső folyamatokra 
használható. Külső dokumentumok is 
kezelhetőek és a vállalati dokumentumok is 
elküldhetők azonnal a rendszerből. Az integrált 
B1i eszközökkel web szolgáltatásokat lehet 
csatlakoztatni és/vagy adatokat lehet integrálni 
más rendszerekből. 



   

 

Step 2 Forrás jegyzék 

Adja meg a forrásjegyzéket (darab-
jegyzék+) végtermékenként, vagy 
köztes termékenként. Használjon 
különböző típusú anyagokat és előre 
definiált műveleteket. Adja meg a 
szükséges gyártási időt mindegyik 
művelethez a különböző gyártási 
egységekhez. Adja meg a kiszervezési 
és tervezési információkat. 

Step 3 Kalkuláció 

Minden forrásjegyzékhez vagy gyártási 
utasításhoz teljes mélységű kalku-
lációt indíthat különböző költség- és 
ársémák alapján. Hasonlítsa össze a 
költségeket különböző gyártási 
nagyságoknál és hozzon létre, vagy 
módosítsa az árlistákat az ered-
ményekkel. Az újrakalkulálás könnyű 
és rugalmas. 

Step 1 Műveletek megadása 

A BX gyártási rendszer központi 
részét a műveletek jelentik. Vegye fel 
őket a különböző munkahelyekkel, 
napi műszakokkal és üzemi naptárral. 
Adja meg, hogy hány percig fog 
tartani a művelet, ráállással, 
leszereléssel és biztonsági idővel. 
Minden szükséges műveleti jellemző 
megadható. 
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Tervezés
ng 

Step 5 

A grafikus tervezőasztal a tervezett 
és/vagy az engedélyezett gyártási 
utasításokat mutatja. Láthatja, hogy 
mely műveletek vannak egy bizonyos 
dátumhoz rögzítve, és dupla 
kattintással megtekintheti a 
részleteket. Megjelenítheti a 
munkahelyeket, dolgozókat és a 
szerszámokat, hogy teljes áttekintése 
legyen a kapacitásokról és igényekről. 

Step 6 Üzemi adatrögzítés 

 

A gyártási adatok bevitele nagyon 
egyszerű. A gyártás minden lépését 
részletes folyamatfigyelésnek vetheti 
alá. A gyártási adatokat web-
terminálokon is be lehet vinni. Az 
adatok megadása után tökéletes 
rálátása van az elő- és az utókalkuláció 
közötti különbségre. 

Step 4 Diszpozíció 

 

Hajtson végre valódi diszpozíció (MRP 
II) tervezést gyártási és beszerzési 
igényeihez. A rendszer a rendeléseket 
automatikusan létrehozza.  
Ha használja az MTO funkciót, akkor 
rendelés specifikus diszpozíció II-vel 
tervezhet. Szimulációkhoz különböző 
diszpozíciós forgatókönyveket hasz-
nálhat. A rendszer percre pontosan 
tervez. 

... 6 lépésben 
 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
  



 

 

 
 

“A diszpozíció lehetővé 

teszi, hogy előre tervezzünk 

és módosítsunk. Az 

automatikus igénybecslés 

csökkenti a stresszt” 

 
Markus Schäfer, 

ITadminisztrátor 

Gebr. Schumacher GmbH 

Az SAP Business One d i s zkrét  gy ártás  e lőny ei …  
 

 

 

 

Funkcionalitás 
 

A forrásjegyzékek használata egyszerű, a törzsadatok könnyen duplikálhatók. Ez megkönnyíti 
az újrakalkulálást és lehetővé teszi különböző termékkonfigurációk kipróbálását. 

 
Definiálja előre a kiszervezést a forrásjegyzékekben és változtassa meg könnyedén az 
adatokat itt, vagy a gyártási utasításban. Ez elősegíti az akut gyártási vagy szállítási problémák 
kezelését. 

 
Kalkuláljon különböző módokon különböző adagméretekkel. Vevői igények alapján 
számíthatja ki a költségeket és a profitot, valamint módosíthatja a vevő árlistáját. 

 
A gyártási tervezőtáblán rögzíthet műveleteket a gyártási utasítás “kézi vezérléséhez”. A többi 
műveletet a rendszer automatikusan ezekhez a rögzített műveletekhez igazítja. 

 
Módosítson egyszerre több gyártási utasítást a munkaütemezési vezérlőpultból. Innen 
többféleképpen is módosíthatja a gyártási utasításokat, és figyelheti a problémás rendeléseket. 

 
A széleskörű ÜAR (üzemi adatrögzítés) megkönnyíti a munkaidő, az anyaghasználat és a kész- 
valamint selejtes termékek jelentését. A teljes rugalmasságot a webes verzió nyújtja. A rendszer 
könnyen megtanulható és könnyen használható, amellyel vállalkozását fejlődésének következő 
szintjére emelheti. 



 

 

 

Ha SAP Business One-t használ, akkor Ön és munkatársai képesek: 
 

azonnali áttekintést kapni a vállalkozásról egyetlen, pontos forrásból minden kritikus, az utolsó 
percekből származó üzleti adattal. Adjon üzleti felhasználóinak azonnali hozzáférést a 
megfelelő információkhoz, hogy az üzletet vinni tudják. 

 

üzletét és ügyfélkörét növelni web alapú CRM-mel és e-commerce lehetőségekkel. Az ügyfelek 
teljes körű áttekintése értékesítés, disztribúció és pénzügyek terén lehetővé teszi, hogy új 
megoldásokat találjon ügyfelei igényeinek kielégítésére. 

 
vállalkozását pro-aktív módon kezelni automatikus figyelmeztetésekkel, workflow-val és 

automatikus válaszokkal a legfontosabb üzleti partnereknek és ügyféligényeknek. Szálljon ki a 
reaktív, időpazarló “tűzoltásból”. 

 

üzleti folyamatait optimalizálni a legfontosabb üzleti folyamatok zökkenőmentes integrálásával, 
mint az értékesítés, beszerzés, készletnyilvántartás és pénzügyek, ezáltal elkerülheti az adatok 
redundáns bevitelét és az ebből fakadó hibákat. 

 

változó igényeket támogatni az SAP Business One könnyen használható testreszabási 
lehetőségeivel az Ön specifikus üzleti igényeihez és egyéni felhasználói szokásaihoz. 

 
megbízni abban a megoldásban, amelyikre számíthat. Az SAP Business One-t az SAP kínálja, 

amely vezető a világ üzleti szoftver megoldásainak piacán, és tanúsított üzleti partnerek globális 
hálózata szállítja, amely helyi ügyféltámogatást és szolgáltatásokat nyújt. 

az SAP Business One támogatja ... 

 

 

 

 

 

az Értékesítést 

a Pénzügyi Menedzsmentet és a Bankolást 

a Beszerzést, a Gyártást és a Készletkezelést 

az Ügyfélkapcsolatok kezelését 

… mindezt egy gyors, rugalmas rendszeren belül. 

About SAP Business One 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Megoldások SAP Business One-ra 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

BX Software Termékcsalád 

A BX Software kifejezetten az SAP Business One-hoz, az SAP kis- és 
középvállalatokat megcélzó ERP megoldásához fejlesztett szoftver márka. A 
gyártóipari megoldások nemzetközi szállítója 2004 óta állítja elő a márka 
termékeit. A BX Software család tagjai olyan költséghatékony szoftver 
megoldások, amelyekkel az ügyfelek vállalkozásai még sikeresebbé válhatnak, és 
az SAP Business One vállalatirányítási rendszert kiváló gyártási és logisztikai 
funkcionalitással bővítik ki. A termékek megbízható támogatását és 
szisztematikus minőségi fejlesztését egy tapasztalt, jól bevált mérnöki és szakértői 
csapat biztosítja. A folyamatos fejlesztésnek és piaci növekedésnek köszönhetően 
mára már több mint 600 ügyfél használja a BX Software megoldásait világszerte. 
 

 

Variatech Consulting Kft. 
Gizella u. 42-44. 
H-2330 

P: +36 (1) 550 0230 

F: +36 (1) 550 0233 

 
M: office@bx-software.com 
 WWW.BX-SOFTWARE.COM 

 

 

 

 
© SAP, az SAP logó és más itt említett SAP 
termékek és szolgáltatások védjegyei vagy 
bejegyzett védjegyei az SAP AG-nak 
Németországban és több más országban. 


