ALL FOR ONE SPRINT
ON S/4HANA

OPROGRAMOWANIE ERP NOWEJ
GENERACJI DLA MŚP. PRACUJ
W SYSTEMIE SAP NAWET
W 5 MIESIĄCY OD DECYZJI
O WDROŻENIU!
Dołącz do najlepszych dzięki pakietowi do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w czasie
rzeczywistym opartemu na platformie in-memory:
SAP HANA. SAP S/4HANA to inteligentny pakiet
ERP stworzony z myślą o przetwarzaniu in-memory, który dzięki interfejsowi SAP Fiori jest intuicyjny i prosty w obsłudze.
–

Raportowanie w czasie rzeczywistym oparte
na platformie in-memory SAP HANA

–

Lepsza automatyzacja, wydajność i elastyczność dzięki uczeniu maszynowemu

–

Przyjazna obsługa, dostępność przez przeglądarkę www

Niezależnie od branży i wielkości przedsiębiorstwa SAP S/4HANA pomoże osiągać natychmiastowe korzyści w każdej dziedzinie.
Zadbaj o podstawę cyfrową, która połączy Twoją
firmę z klientami, sieciami biznesowymi, internetem rzeczy, Big Data i nie tylko.

GŁÓWNE KORZYŚCI

+

+

+

W zasięgu ręki
Zapewnij użytkownikom źródło
aktualnych informacji o wszystkich operacjach, by mogli działać
błyskawicznie i szybko reagować na
zmianę warunków biznesowych.

Inteligentne
Nie ograniczaj się do automatyzacji
i postaw na kontekstowe, bazujące
na rolach sugestie i autonomię, by
zwiększyć wydajność oraz podejmować trafniejsze decyzje.

Zintegrowane
Połącz procesy w całym przedsiębiorstwie, żeby zwiększyć jego
produktywność, usprawnić współpracę użytkowników i przyspieszyć
innowacje.

ALL FOR ONE SPRINT: WYJĄTKOWA
OFERTA DLA MŚP
–

SPRINT to pierwsze rozwiązanie oparte na SAP
S/4HANA dostępne dla małych i średnich firm
w Polsce

–

SPRINT redukuje o 50% koszty i czas wdrożenia

–

SPRINT umożliwia czerpanie najlepszych biznesowych praktyk od liderów z wielu branż

–

SPRINT oferuje liczne funkcje dostosowane do
specyficznych wymagań danego sektora rynku

SPRINT: ZAKRES FUNKCJONALNY
All for One SPRINT on SAP S/4HANA skupia się
na kluczowych procesach biznesowych, które dają
podstawę do rozwoju systemu SAP w przyszłości.
Rozwiązanie przynosi natychmiastowe korzyści,
rozwiązując problem heterogenicznego systemu.
Ponadto All for One SPRINT on SAP S/4HANA
umożliwia znaczącą automatyzację procesów biznesowych.
All for One SPRINT on SAP S/4HANA:
– Kluczowe moduły SAP
–

Gotowy prototyp systemu

–

Gotowy plan wdrożenia

–

Gotowa i wielokrotnie sprawdzona metodyka
wdrożenia

–

Gotowy system z przetestowanymi modułami
i integracją

FI:
Rachunkowość
Finansowa

MM:
Gospodarka
Materiałowa

CO:
Controlling

PP:
Planowanie
Produkcji

SD:
Sprzedaż
i Dystrybucja

SPRINT to gotowy do pracy system SAP. Jest to
kompleksowe rozwiązanie dla małych i średnich
firm, zbudowane na wieloletnim doświadczeniu All
for One Poland we wdrożeniach rozwiązań SAP.
SPRINT znajduje zastosowanie w wielu branżach,
takich jak: motoryzacja, materiały budowlane, produkty chemiczne, produkty konsumenckie, gotowe
wyroby metalowe, przemysł drzewny, meble
i tekstylia, nowoczesne technologie, maszyny
i komponenty przemysłowe, metalurgia.

ALL FOR ONE SPRINT: KLIENCI W
MOMENCIE WDROŻENIA
73% klientów miało
< 200 pracowników
60% klientów miało
< 25 mln € ze sprzedaży

Zespół

Dochody

ALL FOR ONE POLAND: PIONIER
ROZWIĄZAŃ SAP DLA MŚP W POLSCE
Twórcą i dostawcą E-Time jest All for One Poland.
Poland (do 2021 r. SNP) jest jednym z największych
i najbardziej doświadczonych partnerów SAP w Europie Środkowo-Wschodniej. All for One to zespół
ponad 200 specjalistów od aplikacji i technologii
SAP. To także 20 lat wdrożeń i rozwoju SAP dla
kilkuset klientów. Centrum kompetencyjne SAP
w All for One Poland świadczy pełen zakres usług
związanych z systemami SAP.
–

Największy partner SAP w Polsce

–

Ponad 25-letnie doświadczenie we wdrożeniach

–

Największy zespół specjalistów

–

Pełna oferta w zakresie wdrażania, rozwijania
i utrzymywania systemów SAP, w tym SuccessFactors i SAP HR

Należymy do Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

