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بادر بإدارة أمعالك بتفوق
َ ِّ
ون أرباحك
يقدم تطبيق ساب® بزنس وان طريقة بسيطة بسعر معقول إلدارة مجيع أمعالك ،من
احلسابات واملالية واملشرتيات وموجودات املخازن واملبيعات وعالقات العمالء وإدارة
املرشوعات ،إىل التشغيل والعمليات واملوارد البرشية .يساعدك ساب بزنس وان يف
حتقيق سالسة األمعال وانسيابيهتا ،والتعمق ببصرية نافذه إىل تفاصيلها يك تتخذ
قراراتك معليًا بأرسع ما ميكن بنا ًء عىل معلومات آنية من بزنس وان مما يساعدك يف
تعزيز أرباحك ومنوها.
نظرة واحدة شاملة عىل لك أنشطة أمعالك ُ َ
فعالة علهيا ندرك
ت ِّكنك من رقابة َّ
يف ساب ما متوج به أمعالك من أحالم كبرية وأهداف عظمية ،ولكام توسعت األمعال
زادت معها صعوبة املتابعة ملا هو حادث يف حلظة معينة وخاصة عندما تمكن
املعلومات يف مواقع وتطبيقات خمتلفة أو حىت متعادلةُ .صم ساب بزنس وان
لملؤسسات الصغرية واملتوسطة يك يكرب معها وتمنو به نظرًا ملرونته وتو ُّفره يف
أجزاء متوافقة لكهنا قوية وتمتزي باالتصال البيين الهسل االستخدام؛ إنه ببساطة
هسل بسيط.

ساب بزنس وان
حل معيل متاكمل يناسب احتياجاتك
ال مفردًا متاكم ً
ُيع ّد ساب بزنس وان ح ً
ال يوفر رؤية واحضة مجليع أنشطة املؤسسات
مع رقابة فاعلة عىل لك نوايح التشغيل والعمليات حيث حيرص املعلومات احملورية
لألمعال بغرض تيسري الوصول إلهيا واستخدامها عىل مستوى املؤسسة ،وهو بذلك ال
يشبه رزم الرباجم احملاسبية أو اجلداول اإللكرتونية ألنه يوفر لك ما حتتاج إليه يف
التوقيت املناسب يك تتخذ قراراتك يف جماالت أساسية خاصة بأمعالك.
مت تصممي ساب بزنس وان آخذين يف االعتبار رضورة مرونته ليتواءم مع حيوية
اختالف أنشطة األمعال عن بعضها ،لذا ممصناه حبيث ميكنك الدخول إليه يف أي
ماكن ويف أي وقت وعرب أي وسيلة اتصال متحركة سواء اكن يعمل من موقع
املؤسسة أو عرب اخلدمة الحسابية .أضف إىل ذلك أننا ممصناه حبيث يعمل عىل ٍّ
لك
من منصات خادمات  SAP HANAو  Microsoft SQLحبيث نتيح لك حرية
االختيار.
وأكرث من ذلك ،يمتكن العاملون من التجاوب معه من اليوم األول لتشغيله ،ولكام منت
أنشطة أمعالك أمكنك ختصيص وتطوير ساب بزنس وان حبيث يتوافق مع املتطلبات
الناشئة لألمعال.
هل ترغب يف تطوير أمعالك اخلارجية عرب البحار؟ احلل لدينا ،حيث يدمع ساب بزنس
وان  27لغة ،و 43نخسة حملية حسب بلدان معينة ،ويدمعه فنيًا أكرث من  700رشيك
لنا عرب شبكة ممتدة عامليًا.

الرقابة والتحمك يف
الشؤون املالية
يوفر ساب بزنس وان مجموعة متاكملة من األدوات اليت تهسم يف
مساعدتك يف إدارة وتيسري تدفق العمليات املالية حيث تتحول املهام
احملاسبية اليومية إىل آليات فاعلة مثل :احلفظ يف دفرت األستاذ ،وتجسيل
اليومية ،ودمع حسابات الرضائب ،والمتكني للعمليات باستخدام معالت
خمتلفة.
ميكنك إجراء مجيع تعامالتك املرصفية مبا فهيا االطالع عىل كشوف
احلسابات واملدفوعات وتسوية احلسابات اجلارية مع معالء لك ،وإدارة
السيولة النقدية وتتبع املزيانيات ومقارنة الوضع القامئ مع املخطط لرتى أين
تقف املؤسسة يف التو واللحظة.
ِّ
ميكنك ساب بزنس وان من دجم معلياتك املالية آنيًا حبيث تتاكمل مع معليات
أخرى داخل نطاق املؤسسة مثل املشرتيات واملبيعات مما حيسن من رسعة
التعامالت ويعزز وضوح حركة السيولة النقدية يف املؤسسة.

اإلدارة املالية

احلسابات :التعامل آليًا مع العمليات احملاسبية األساسية مثل تجسيل
اليوميات واحلسابات الدائنة واملدينة
الرقابة :اإلدارة الدقيقة للسيولة املالية وتتبع األصول الثابتة والرقابة عىل
املزيانيات ورصد تلكفة املرشوعات
التبسيط :إدارة األصول الثابتة ،مكا توفر عليك خاصية األصول الثابتة
متاعب التكرار يف إدخال البيانات يدويا
االفرتاضية املتاحة فيه
َ

ً
املصارف والتسويات :معليات التسوية الرسيعة والبيانات املرصفية
ومعليات السداد بأكرث من وسيلة مثل الشياكت والدفع نقدًا والتحويالت
املرصفية

التقارير املالية والتحليالت :إصدار تقارير قياسية أو خمصصة حسب
الطلب تعكس الوضع اآلين حبيث تدمع ختطيط األمعال والتدقيق واملراجعة.

ابتكر قاعدة بيانات للعمالء
املخلصني
اكتساب معالء جدد لملؤسسة رضوري للنجاح يف جمال األمعال ،لكن
تعظمي العالقة اإلجيابية معهم ُيعد أكرث أمهية.
يقدم لك ساب بزنس وان األدوات الالزمة إلدارة معلية املبيعات باكملها
بكفاءة مع دورة عالقة العميل باملؤسسة بدءًا من أول اتصال له هبا وإمتام
صفقة البيع األوىل إىل خدمة ما بعد البيع والدمع الفين.
تتيح وظيفة التاكمل املوجودة يف الربناجم نظرة أمشل عىل العمالء احلاليني
واملرتقبني حبيث تعزز من فهم املؤسسة الحتياجهتم ،ويهسل حتويل املرتقبني
مهنم إىل معالء دامئني فزتيد املبيعات ومعها األرباح ويتحسن مستوى رضا
العمالء باسمترار.

إدارة املبيعات وخدمة العمالء
إدارة املبيعات والفرص املتاحة :تتبع الفرص واألنشطة من أول اتصال
للعميل حىت عقد الصفقة.
إدارة محالت التسويق :ابتاكر وإدارة وحتليل أنشطة التسويق
إدارة العمالء :ختزين لك البيانات املهمة للعمالء يف ماكن واحد مع مزامنة
وإدارة معلومات االتصاالت بالعمالء املوجودة عىل ميكروسوفت آوتلووك.
إدارة اخلدمات :إدارة عقود الضامن واخلدمة بكفاءة واالستجابة الرسيعة
التصاالت طلب اخلدمة
التقارير والتحليالت :معل تقارير تفصيلية حول لك نوايح معلية املبيعات،
مبا يف ذلك توقعات املبيعات وتتبعها واستخدام المناذج المنطية حلفظ الوقت
يك حتدد املسار
التعبئة العامة لفريق املبيعات :تابع لك معلومات املبيعات؛ وأنت والفريق
يف حالة حركة بفضل تطبيق اهلاتف املتحرك لملبيعات من ساب بزنس وان.

زيادة اهلامش بتعظمي التوفري
يف تلكفة املشرتيات
حتتاج لك مؤسسة صغرية أو متوسطة إىل مهنجية معلية منمظة إلدارة مدخالت
وخمرجات املشرتيات بدءًا من طلب األسعار من املوردين إىل إصدار طلبات الرشاء
وتسديد القمية لملوردين .يساعد ساب بزنس وان يف إدارة دورة املشرتيات الاكملة
ُّ
التسل والفواتري ،واملدفوعات.
من الطلبية إىل سداد قميهتا مبا يف ذلك إيصاالت
تساعدك أدوات رفع التقارير املتاكملة يف الربناجم يف املقارنة بني املوردين
واألسعار حىت تتفاوض بقوة للحصول عىل رشوط رشاء أفضل وحتدد الفرص
املتاحة لتوفري التلكفة.

املشرتيات والرقابة عىل موجودات املخازن
املشرتيات :إصدار طلب املشرتيات من اإلدارة الطالبة ،وأوامر املشرتيات
لملوردين ،وإيصاالت ُّ
تسل البضائع ،وربط مستندات املشرتيات وتعقب
متبقياهتا بغرض مساعدة املدققني ،وإدارة املرجتعات ،والتاكليف اإلضافية،
مع إماكنية التطبيق بعمالت خمتلفة.
إدارة البيانات الرئيسية :إدارة البيانات التفصيلية من خالل االتصال
البيين الهسل االستخدام ،واالطالع عىل موازنة احلساب ،وحتليل
املشرتيات ،واملعلومات التفصيلية عن مشرتيات لك بند عىل حدة ،مع قوامئ
األسعار ومعلومات الرضائب.
دجم املخازن واحملاسبة :حتقيق الزتامن اآلين ملستويات املوجودات يف
ُّ
وتسل البضائع
املخازن
معاجلة فواتري احلسابات الدائنة ،واإللغاءات ،ومذكرات األرصدة الدائنة
مع اإلشارة إىل أمر الرشاء الصادر لملورد ،وختطيط احتياجات املواد
ووضع اجلداول الزمنية ألولويات املشرتيات.
حمدثة وبشلك مبسط :إنتاج تقارير حتتوي عىل البيانات اآلنية
تقارير
ّ
وتعرضها يف أشاكل خمتلفة أو عىل لوحات عرض.

الشفافية يف الرقابة عىل
موجودات املخازن وتوزيعها
يوفر ساب بزنس وان معلومات دقيقة عن الحشنات الداخلة واخلارجة وعن
موجودات املخازن وموقع لك نوع من البضائع .ميكنك حتديد القمية النقدية
لملوجودات باستخدام معادالت التلكفة القياسية ،أو معدالت احلركة ،أو ما يدخل
ً
ً
أوال ،أو أي طرق أخرى ،عالوة عىل رصد مستويات املخزون ،وتتبع
أوال خيرج
التحويالت بني املخازن يف الوقت اآلين .ميكنك أيضًا معل حتديثات آنية ملوجودات
املخازن ومدى توفر أي بند يف أي وقت وإدارة معليات التسعري اخلاصة والقياسية.
مكا ميكنك تطبيق اخلصومات النقدية أو حسب المكية أو حسب العميل واستخراج
تقارير توحض مدى تأثري تطبيق اخلصومات عىل الوضع املايل واملخزون.

ختطيط اإلنتاج
إدارة املخازن وموجوداهتا :إدارة موجودات املخازن باستخدام مناذج
تلكفة متنوعة ،واحلفاظ عىل البيانات الرئيسية واستخدام وحدات قياس
وتسعري متعددة.
إدارة مواقع وجود البضائع عىل الرفوف :إدارة املخزون يف أكرث من
خمزن وتقسمي لك خمزن إىل أكرث من منطقة فرعية وحتديد قواعد
ختصيص األماكن للتخزين ،وتعظمي حركة املخزون ،وتقليل أوقات اختيار
البضائع والتقاطها
تسل البضائع وتسلميها :تجسيل ُّ
ُّ
تسل البضائع
الرقابة عىل
ُّ
والتسل املبارش
وتسلميها ،وتتبع مواقع املخزون والتحويالت بني املخازن،
من الصانع ،وأنواع أخرى من الطلبيات ،وإجراء اجلرد العددي لملخرون يف
دوراته احملددة.
ختطيط اإلنتاج ومتطلبات املواد :معل كشوفات لملواد املتعددة
املستويات وتسلمي طلبيات اإلنتاج وإصدارها يدويًا أو بطريقة الدفق اخلليف
مع احلفاظ عىل األسعار اخلاصة بكشوفات املواد.
كفاءة رفع التقارير :إصدار التقارير متضمنة بيانات آنية وعرضها يف
أشاكل خمتلفة أو عىل لوحات عرض

وضوح حركة األمعال عرب حتليل
معلومات السوق والتحليالت
املستقبلية ورفع التقارير
يوفر ساب بزنس وان أدوات رصينة للتحليل املستقبيل وإصدار التقارير حيث
يتضمن نخسة جمانية مدجمة بالاكمل من ساب كريستال ريبورتس املخصصة
لساب بزنس وان حيث متكنك من مجتيع البيانات من مصادر متعددة وإخراجها آنيًا
من خالل تقارير دقيقة مبنية عىل أنشطة املؤسسة باكملها .يعمل الربناجم مع
ميكروسوفت أوفيس ،وساب كريستال ريبورتس مما يتيح لك اختيار أكرث من شلك
للتقارير والتحمك يف الوصول إىل املعلومات املعروضة عىل الشاشة.
يستفيد ساب بزنس وان من احلوسبة املعمتدة عىل الذاكرة لعمل التحليالت وإصدار
التقارير بنا ًء عىل قدرات التحليل املستقبيل اليت يوفرها له  ،SAP HANAحيث
يتيرس لك الوصول إىل لوحات عرض وتقارير سبق حتديدها وأيضًا أدوات تعزيز
اإلنتاجية اليت تهسم يف دمع اختاذ القرار .ميكنك ختصيص المناذج
واالستفسارات حسب احتياجاتك للوفاء مبتطلبات معينة دون حصولك عىل أي
تدريب فين ،مكا ميكنك ضبط الربناجم لتحديد أسعار رصف العمالت ومستويات
ومعايري التفويضات وتعديل وظائف تبادل الربيد اإللكرتوين والربيد داخل املؤسسة
والبيانات ُّ
تسلًا وتسلميًا.

حتليل معلومات السوق
تقارير عن وصول وتعديل معلومات :الوصول إىل البيانات الواردة
من أكرث من مصدر وإصدار تقارير وختصيص القامئة مهنا يف أشاكل
متدن إلماكنيات تقنية املعلومات يف املؤسسة.
خمتلفة مع استخدا ٍم
ٍّ
التحليل التفاعيل :استخدام اخلصائص القياسية مليكروسوفت إكسيل
إلصدار تقارير ومشاهدة أمعالك من أكرث من زاوية
أدوات بدهيية :الحسب والربط ،االنسدال ،مساعد البحث ،وحتذيرات
مبنية عىل تدفق األمعال
حتليالت مستقبلية مع مؤرشات أداء رئيسية سابقة الضبط
والتحديد مما يساعدك يف رؤية التقلبات يف معدالت تسلمي املنتجات
وأكرث املوظفني إنتاجية يف املبيعات
وفعالة حيث مت دجم
تعزيز حمتوى التقارير بوسائل مرئية مساعدة َّ
 SAP Lumiraمع ساب بزنس وان

متكني العاملني من اختاذ قرارات
ذكية رسيعة
ي ِّكن ساب بزنس وان لك العاملني لديك من اختاذ قرارات ذكية واثقة رسيعة حيث
َُ
يسيطر عىل املعلومات احملورية عرب أنشطة املبيعات وخدمة العمالء والتشغيل
واملالية وجيعلها متاحة عرب املؤسسة باكملها .وبدجم تلك البيانات يف نظام واحد
ً
بدال عن جداول بيانات إلكرتونية متعددة منفصلة عن بعضها ،يهسم الربناجم يف
عدم االزدواجية يف إدخال البيانات أو التاكليف أو األخطاء اليت يرتكهبا العاملون.
حتفز التحذيرات املبنية عىل تدفق األمعال االستجابة اآللية عند حدوث وقائع مهمة
تتعلق باألمعال مما يحمس بالرتكزي عىل األولويات احلرجة .مع ساب بزنس وان
ي ِّكنك
متتلك البصري َة الواحضة والرؤية الصافية ملستوى األداء العام ألمعالك مما ُ َ
من الثقة باملعلومات اليت تبين علهيا قراراتك.

التحليالت املستقبلية ورفع التقارير
نظرا لدجم ساب كريستال ريبورتس مع ساب بزنس وان بالاكمل ،ميكنك
معل لوحات عرض واستخراج تقارير توفر لك الرؤية الواحضة والبصرية
النافذه إىل قلب أنشطة األمعال .تقدم الوظائف البدهيية واملنسدالت
التفاعلية يف الربناجم إجابات عن أسئلة ُملحة كثرية قد تدور ُ
خب ْلدك .ميكن
للعاملني التعجيل بتلبية متطلبات العمالء وميكن لملديرين تتبع العائدات
والتاكليف والتدفق النقدي بغرض تقيمي وتدقيق األداء واختاذ اإلجراءات
التصحيحية الالزمة.
ً
وصوال أرسع
تيرس نخسة  SAP HANAاملدجمة مع ساب بزنس وان
لملعلومات حيث تقدم التحليالت املستقبلية تأسيسًا عىل البيانات املتاحة
حىت الوقت اآلين مما يهسل لملستخدمني البحث عن املعلومات اليت
حيتاجون إلهيا مكا يستخرجون تقارير حمددة متخصصة أو تقارير قياسية
يف التو واللحظة.

وتوسع األمعال
حلول خمصصة حسب األنشطة
ُّ
بادر باستمثار الفرصة واسمتتع بأداء وظييف متاكمل مع أفضل املامرسات واإلجراءات املمكنة باستخدام تطبيق ساب بزنس وان .وبيمنا تمنو أمعالك التجارية ميكنك
زيادة استخدام حلول ساب بزنس وان ملواجهة حتديات األمعال التجارية والصناعية اخلاصة واستخدام ساب بزنس وان إستوديو -مجموعة التطوير الربجمية -أو أي
حلٍ من احللول امخلمسائة املدجمة اليت طورها رشاكؤنا.

توزيع مبيعات امجللة

معليات البيع بالتجزئة

خدمات احرتافي ٌة
ٌ

التنظمي املسبق من أجل تلبية
احتياجات العمالء واملوردين مع
ساب بزنس وان لتوزيع مبيعات
امجللة .حتسني مجيع العنارص بدءًا
من تنظمي العنارص املطلوبة وحىت
اجلرد وتنظمي سلسلة التوريد وتنفيذ
العمليات تنفيذًا مرنًا والتأكد من
ترابط العمليات ترابطًا وثيقًا
للوصول إىل المتزي التشغييل
املرجو.

زود املسهتلكني باملنتجات واملعلومات
ِّ
وجتارب التسوق اخلاصة -عرب أي
قناة من القنوات -حسب رغبهتم
باستخدام ساب بزنس وان ملبيعات
زود العمالء بالعمليات
التجزئةِّ .
التجارية املتكررة يف الوقت املناسب
وتعرف عىل وجهات النظر الدقيقة
اخلاصة بنقاط البيع وشارك
وحسن مجيع األمور ذات
املتسوقني ِّ
الصلة بالعمليات التجارية لسلسلة
اإلمدادات اخلاصة بعملك.

مع برناجم ساب بزينس وان ميكنك
تسلمي املنتجات لعمالئك تسلميًا
ٍ
خبدمات عالية
مناسبًا وتزويدمه
اجلودة يف قطاع اخلدمات املهنية
دون
واملؤسسات االستشاريةِّ .
العمليات املكررة الالزمة لتسلمي
وحسن من جودة ختطيط
اخلدمةِّ ،
املصادر وإدارة املرشوعات وإعداد
الفواتري ،وغري ذلك الكثري.

املاكينات واملكونات
الصناعية

منتجات املسهتلك    

لب متطلبات العمالء واعرث عىل
ِّ
مصادر جديدة لِدَِّر األرباح مع ساب
بزنس وان يف القطاع التصنييع.
ِّ
ورسع وترية
خفض تاكليف التوريد ِّ
معليات التدوير وقلِّل نسبة اهلالك
وعاود العمل وزد من رسعته
واحصل عىل مزيد من األرباح.

تنسيق مجيع منايح العمليات لتالمئ
االحتياجات العرصية لملستخدمني
 مع برناجم ساب بزنس وانإستوديو ملنتجات املسهتلك
الصناعية .توقع وخطط وأدر ِّ
لسو
البضائع واملنتجات اليت حيتاج
إلهيا املسهتلك.

ملزيد من املعلومات ومشاهدة قصص جناح العمالء ُيرىج زيارةhttp://go.sap.com/product/enterprise-management/business-one.html :

اآلن ،ها هو ساب بزنس وان الذي يناسب معلياتك التجارية
احلالية واملستقبلية.
اخلدمة املكتبية

خدمة اهلاتف املتحرك

اخلدمة الحسابية

إذا ما كنت تود استخدام حلول ساب بزينس وان يف
ً
حلوال
مكتبك فإن هذا األمر ممكن أيضًا ،لقد وفرنا
ً
مناسبة تليب احتياجات معالئنا

حتمك يف معلياتك التجارية أثناء تنقلك وأدر فريق
مبيعاتك باستخدام تطبيق ساب بزنس وان للهواتف
ي ِّكنك من إدارة معلياتك عىل حنو
املتحركة ،مما ُ َ
ٍ
وقت ويف أي ماكن عرب
دقيقٍ وجعلك متاحًا يف أي
ٍ
هاتف متحرك.
استخدام أي

ميكنك اآلن استخدام خدمة ساب بزنس وان
الحسابية عرب سداد رسوم الرتخيص الهشرية ،وهبذا
حفيمنا تمنو معلياتك التجارية اخلاصة ستمنو معك
حلول ساب بزنس وان.

يغيط أمعالك التجارية مهام اكنت طبيعهتا
ُصم ساب بزينس وان خصيصًا للرشاكت الصغرية والعمليات التجارية املتوسطة .ساب® بزينس وان هو تطبيق واحد وحل يسري التلكفة
ميكنك من إدارة رشكتك بالاكمل مبا فهيا األمعال املالية واملبيعات وعالقات العمالء والعمليات.
ُيطلب حرصيًا من رشاكء ساب .يساعدك ساب بزنس وان يف إدارة أمعالك من البداية وحىت الهناية بسالسة وانسيابية فض ً
ال عن
الوصول الفوري لملعلومات املتاكملة وترسيع وترية األرباح ومنوها.

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