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SAP megoldások

A vállalatirányítási alaprendszer bevezetésére készü-

lő szervezeteknek az SAP a vállalati mérettől függő-

en különböző termékkonstrukciókat kínál. Ezek a 

megoldások a kis-, közép és nagyvállalati szegmens 

eltérő igényeit egyaránt lefedik.  

A kisvállalatok számára az SAP Business One 

szabványos üzleti folyamatok esetén akár néhány 

hetes bevezetést is lehetővé tesz, míg testreszabással, 

illetve különböző beépülő modulokkal (add-on) 

kiegészítve olyan speciális igények is lefedhetők vele, 

melyek egy-egy iparág szereplőire jellemzők.

A kis- és középvállalatok emellett az SAP All-in-One 

vállalatirányítási rendszerének alapcsomagjai és 

ágazati megoldásai közül is választhatnak. Ezek az 

iparági igényekhez illeszkedő megoldások – funkci-

onalitás és licenszelés vonatkozásában – a nagyvál-

lalatok számára kialakított SAP ERP és SAP Business 

Suite rendszerek szintjén is megjelennek.

Az itelligence Hungary Kft. két évtizede van jelen a vállalati in-
formatikai piacon Magyarországon. Átfogó megoldást kínálunk 

ügyfeleinknek a stratégia alkotástól a vállalati üzleti folyamatszerve-
zésen és – optimalizáláson át a teljes informatikai rendszer bevezeté-
séig és hatékony működtetéséig. Az SAP Platinum partner és Global 
partneri státusszal rendelkező itelligence AG a világ 22 országában 
ügyfélközpontú, folyamatalapú megközelítéssel és megoldásokkal 
támogatja az SAP bevezetéseket. Munkatársaink kiemelkedő SAP  
tanácsadói tapasztalatát fémjelzi az ARIS folyamatmodellek és az  
SAP integrációja.
Évtizedes nemzetközi, iparági szaktudás biztosítja ügyfeleink számá-
ra a bevezetni kívánt SAP rendszer stratégiai tervezését, konfigurálá-
sát és a folyamatorientált bevezetés sikerét.
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Az SAP nagyvállalati megoldásai egy átfogó termék-

portfoliót kínálnak a vállalat számára pénzügyeik, 

logisztikai, valamint működési folyamataik áttekin-

téséhez és elemzéséhez. Mindezekhez a termék egy 

nyitott és rugalmas infrastrukturális hátteret biztosít. 

Az itelligence szolgáltatásaival mindhárom vállalati 

szegmensben képes megoldást kínálni. Története 

során több ezer sikeres SAP rendszerbevezetési 

projektet mondhat magáénak. A projektjeink során 

készített templétek iparági sztenderddé váltak. Az 

itelligence tanácsadói segítségével az SAP termékek 

és megoldások gyorsabban és hatékonyabban, a 

valós vállalati folyamatok alapján kerülnek beveze-

tésre.

Kompetenciáink

Évtizedes szakmai tevékenységünket a piaci visz-

szajelzések alapján a megbízhatóság és szakértelem 

jellemzi. Az itelligence folyamatmenedzsment, 

valamint SAP tanácsadás és bevezetés terén kiépí-

tett kompetenciája előnyös módon adódik össze a 

vállalatirányítási rendszer bevezetésekor, bővítésekor 

és frissítésekor.

Jól ismerjük az üzleti folyamatokat befolyásoló 

gazdasági tényezőket, az ügyfelek igényeit valamint 

azt is, hogyan kell a szükséges technológiát megva-

lósítani és a megbízó cégek rendszereibe beépíteni 

annak érdekében, hogy az számukra hosszú távú 

gazdasági előnyöket eredményezzen.

Szolgáltatásaink

  Vezetési tanácsadás

  Megvalósíthatósági tanulmányok, koncepció 

tervek készítése

  Teljes körű SAP bevezetések kivitelezése a terve-

zéstől a megvalósításig

  Egyedi, ügyfélspecifikus fejlesztések megvalósí-

tása

  SAP és a kapcsolódó informatikai rendszerek 

verzióváltása

  Roll-out projektek kivitelezése

  Support (hibajavítás, felhasználói támogatás)

  Oktatás

  SAP adat- és dokumentumarchiválás

  Rendszerintegráció (ECM, DMS, CAFM, ARIS)

  Projektmenedzsment szolgáltatás

  SAP Business One tanácsadás

  SAP DMS, ADOBE FOR MS

  SAP tanácsadói szakértelem

  FI, CO, AM, TR, IM, HR, QM, PM, MM, PP, SD, 

WM, EBP, PS, SM, BW modulok

  IS-Oil, IS_Media, IS-Utility, IS-Automotive terü-

leteken

  SAP Bázis

  Verzióváltás: 3.x → 4.x, Enterprise, ECC 5.0, 

ECC.6.0

  Migráció: R/2 → R/3

  Oktatási köz pont

  SAP adat archiválási szakértelem

ABAP fejlesztői szakértelem

  ABAP/4 technológiák: Reporting, Interactive 

Reporting, Batch-input, Dialog Transactions, 

SAP Scripts, SmartForms, Bázis programozás

  Interface fejlesztések: ALE/IDOC, BAPI, RFC, 

EDI, EAI, integrációs programozás

  ABAP/4 Objects, ALV, SAP Control Technology, stb.

  IS-specifikus fejlesztési tapasztalat: IS-Oil, 

IS_Media, IS-Utility, IS-Automotive

  Upgrade tapasztalat: 3.x → 4.x, Enterprise,  

ECC 5.0, ECC.6.0

  Migrációs tapasztalat: R/2 → R/3

  Migrációs eszközök: LSMW, Conversion  

Programs, stb.

  XI tapasztalat

  SAP workflow

  Solution Manager
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