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1. Változások, újdonságok 

2. Új felületek 

3. Mobil és webes jóváhagyási funkciók 

4. Roadmap, jövőbeli irányok 
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Fejlődés “ügyfeleink” számára izgalmas kivonata 

 Dobozos OCR integráció  ICC 

 Több rendszeres környezetek támogatása – workflow-val is 

 Dinamikus gombok a felületeken 

 Fejlődő riportolás 

 Megjelenik a WEB-es jóváhagyás 
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Fejlődés “ügyfeleink” számára izgalmas kivonata 

 Dobozos OCR integráció  ICC 

 Több rendszeres környezetek támogatása – workflow-val is 

 Átalakul a VIM felület (variánsok, egyedi munkafelület) 

 Fejlődő riportolás 

 Megjelenik a WEB-es jóváhagyás 

 Lokalizáció a részletekben is (ország, dokumentum típus specifikus részek) 

 CRM integráció 

 Megjelenik a MOBIL jóváhagyás is! 

 Blackberry és iPhone alkalmazások 

 Web alapú KPI megjelenítő felület 
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Fejlődés “ügyfeleink” számára izgalmas kivonata 

 Dobozos OCR integráció  ICC 

 Több rendszeres környezetek támogatása – workflow-val is 

 Átalakul a VIM felület (variánsok, egyedi munkafelület) 

 Fejlődő riportolás 

 Megjelenik a WEB-es jóváhagyás 

 Lokalizáció a részletekben is (ország, dokumentum típus specifikus részek) 

 CRM integráció 

 Mobil jóváhagyás HTML5 alapokon – “mobil platform független” 

 Blackberry és iPhone alkalmazások 

 Web alapú KPI megjelenítő felület 

 Új beviteli csatornák jelennek meg (e-mail, DP, XML számlák) 
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Fejlődés “ügyfeleink” számára izgalmas kivonata 

 Dobozos OCR integráció  ICC 

 Több rendszeres környezetek támogatása – workflow-val is 

 Átalakul a VIM felület (variánsok, egyedi munkafelület) 

 Fejlődő riportolás 

 Megjelenik a WEB-es jóváhagyás 

 Új dokumentum típus koncepció (egységes dok. típusok, egyszeri szállító támogatás) 

 CRM integráció 

 Mobil jóváhagyás HTML5 alapokon – “mobil platform független” 

 Blackberry és iPhone alkalmazások 

 Web alapú KPI megjelenítő felület 

 Új beviteli csatornák jelennek meg (e-mail, DP, XML számlák) 

 Költség elemek “fejlettebb” kezelés (PO feltételek, PO sorok, ICC integrációval) 
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Fejlődés “ügyfeleink” számára izgalmas kivonata 

 Dobozos OCR integráció  ICC 

 Több rendszeres környezetek támogatása – workflow-val is 

 Új index felület (validáció a SAP GUI-ban, osztott felület, főkönyvi sorok PO számláknál) 

 Fejlődő riportolás 

 Megjelenik a WEB-es jóváhagyás 

 Új dokumentum típus koncepció (egységes dok. típusok, egyszeri szállító támogatás) 

 CRM integráció 

 Mobil jóváhagyás HTML5 alapokon – “mobil platform független” 

 Blackberry és iPhone alkalmazások 

 Web alapú KPI megjelenítő felület 

 Új beviteli csatornák jelennek meg (e-mail, DP, XML számlák) 

 Költség elemek “fejlettebb” kezelés (PO feltételek, PO sorok, ICC integrációval) 

 Soronkénti jóváhagyás, szintekhez kötött jóváhagyás, bővülő jogosultság kezelés 
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Fejlődés “ügyfeleink” számára izgalmas kivonata 

 Dobozos OCR integráció  ICC 

 Több rendszeres környezetek támogatása – workflow-val is 

 Új index felület (validáció a SAP GUI-ban, osztott felület, főkönyvi sorok PO számláknál) 

 Fejlődő riportolás 

 Fejlődő felület és támogatott lesz a Safari 5.0 és a Chrome 23.0 is 

 Új dokumentum típus koncepció (egységes dok. típusok, egyszeri szállító támogatás) 

 CRM integráció 

 Mobil jóváhagyás HTML5 alapokon – “mobil platform független” 

 iPhone, iPAD (iOS 5.1+), Android (4.0+), Blackberry (6.x+) támogatás + fejlődő funkciók 

 Web alapú KPI megjelenítő felület 

 Új beviteli csatornák jelennek meg (e-mail, DP, XML számlák) 

 Költség elemek “fejlettebb” kezelés (PO feltételek, PO sorok, ICC integrációval) 

 Soronkénti jóváhagyás, szintekhez kötött jóváhagyás, bővülő jogosultság kezelés 
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Fejlődés “ügyfeleink” számára izgalmas kivonata 

 Dobozos OCR integráció  ICC 

 Több rendszeres környezetek támogatása – workflow-val is 

 Új index felület (validáció a SAP GUI-ban, osztott felület, főkönyvi sorok PO számláknál) 

 Fejlődő riportolás 

 Fejlődő felület és támogatott lesz a Safari 5.0 és a Chrome 23.0 is 

 Új dokumentum típus koncepció (egységes dok. típusok, egyszeri szállító támogatás) 

 CRM integráció 

 Mobil jóváhagyás HTML5 alapokon – “mobil platform független” 

 iPhone, iPAD (iOS 5.1+), Android (4.0+), Blackberry (6.x+) támogatás + fejlődő funkciók 

 BW támogatás 

 Új beviteli csatornák jelennek meg (e-mail, DP, XML számlák) 

 Költség elemek “fejlettebb” kezelés (PO feltételek, PO sorok, ICC integrációval) 

 Soronkénti jóváhagyás, szintekhez kötött jóváhagyás, bővülő jogosultság kezelés 
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Milyen lett a felület? 
Néhány képernyőkép… 

 



Számlafeldolgozó terület 

11 

Nézetek (saját, csoport, mindenki), 
Rendszerek (egyedi, teljes) 

Nézet: inbox, függő/lezárt számla 

Szelekció adatmezők szerint 

Találati lista, lehetséges 
események 

Plug in (kép, történet, tételszintű nézet stb.  

Tömeges 
tevékenység 



Számlafeldolgozó felület: visszahívható jóváhagyás 
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VIM 7.0 index felület 
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Beépülő 
megjelenítő (kép, 
megjegyzés, 
történet) 

Folyamati lépések 
mindig láthatóak 

Számla adatok 
csoportosítás 

Megfeleltetés: PO és 
szállítási adatok az OCR-ből 



VIM 7.0 index felület: megfeleltetés 
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Rich set of operations 
on invoice lines 
(search, filter, match, 
move to GL lines etc.) 

 

OCR forrás 
megfeleltetése 
SAP javaslat és 
szkennelt kép 
segítéségével 

Bementi sorok (OCR, IDOC,XML stb.) 

SAP ajánlás (PO 
történet alapján) 

Teljes felhasználói 
támogatás tétel szinten 
(keresés, szűrés, 
megfeleltetés, főkönyvre 
mozgatás stb.) 



Beviteli csatornák 
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Mobil és WEB-es 
jóváhagyás 

PPT Master Basics 

 



Számla lista 



Egyszerű szűrés 
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Számla fejadatok 
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Történetiség 

20 



Tétel szintű adatok 
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Tétel szintű adatok (görgetve) 
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Számla jóváhagyás 
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Jóváhagyás megjegyzéssel 
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Munkatárs bevonása 
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Munkatárs bevonása (keresés) 
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Munkatárs bevonása 
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PHONE View: Refer to a colleague step 3: Enter 
comment/question/instructions 

Munkatárs bevonása 
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Számlakép megtekintés 
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Szűrés 
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Fejadatok 
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Csatolmányok 
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Számlakép 
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Fekvő nézet 
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Történetiség 
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“Költség” elemek hozzárendelése 
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Jóváhagyás 
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Elutasítás 
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Webes felület 
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Jövőkép 
Roadmap 

 



Roadmap 
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Fontos témák 

 HANA validáció 

 “Vendor Portal” 

 Extended Ariba Network integráció 

 Szkennelés és validálás integrálása a SAP GUI felületére 

 Kivétel/eltérés kezelés WEB-es megvalósítása  
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Köszönjük a 
figyelmet! 

Kérdések? 



We make the most of 
SAP® solutions! 

Lázár Péter 
peter.lazar@itelligence.hu 


