
















V G O L N A  CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 

W ramach tego moduiu wykonywane sq operacje prowadzqce do zmian 
poziomu zapasu, takie jak przyjecie materiaiow, dostawy zwrotne, 
planowane i nieplanowane wydania zapasu, przesuniecia (transfery) zapasu, 
rezerwacje oraz korekty zapasu. Wprowadzanie, kontrola i korekta prze- 
sunied materiaiowych sq realizowane w czasie rzeczywistym, przez co 
wszystkie dane sq aktualizowane na biezqco, a iloSd biedow jest redukowana 
do minimum. DostepnoSC aktualnych danych to niezbedny warunek wstepny 
do planowania i sterowania materiaiowego. 

W momencie przyjecia materiaiow wszystkie istotne dane przejmowane sq 
domyilnie z zamowienia zaopatrzeniowego. System przechowuje informa- 
cje o dostawach przekraczajqcych wielkoici zamowione lub mniejszych od 
wielkoSci zamowionych. Kazde przesuniecie materiaiowe powoduje aktua- 
lizacje danych ilokiowych zapasu. WartoSci zapasu sq aktualizowane 
automatycznie dzieki mechanizmowi automatycznego okreilania konta ksie- 
gowego. 

Gospodarka magazynowa umozliwia definiowanie i administrowanie kom- 
pleksowymi strukturami magazynowymi. Struktury te mozna podzieliC na 
rozne fizyczne i logiczne jednostki, takie jak obszary wysokiego skiadowa- 
nia oraz specjalne przestrzenie skiadowe. Mogq byd one zorganizowane 
i administrowane w sposob swobodny lub wediug zasady staiego miejsca 
skiadowania (ang. storage bin). Modui wykorzystuje predefiniowane strate- 
gie proponujqc uzytkownikowi: miejsce, w ktorym materiai powinien by6 
umieszczony w magazynie, miejsce z ktorego materiai powinien zostad 
pobrany albo miejsce kompletowania zlecenia. 

FunkcjonalnoSC procedur sprawdzania faktur (uzgadniania lub rozliczenia) 
jest przykiadem integracji systemu. Wykorzystywane informacje pochodzq 
z danych podstawowych materiaiu, zamowienia zaopatrzeniowego i przyje- 
cia materiaiu. Uzytkownik musi wprowadzid jedynie caikowitq sume z fak- 
tury dla pozycji zamowienia zaopatrzeniowego. W przypadku zgodnoici 
z wczeiniej zaplanowanymi wartohciami wszystkie dane sq wprowadzane, 
a faktura zostaje zwolniona (rozliczona) do zapiaty. JeSli zakres ustalonych 
tolerancji (np. dotyczqcy iloSci, ceny i terminu dostawy) zostanie przekro- 
czony, zapiata wpiywajqcej faktury bedzie zablokowana. 

Nabywanie uslug zewnqtrznyth. Modui MM wspomaga takie obszary dziaial- 
noSci, jak ogiaszanie przetargow, obsiuga kontraktow/zamowien oraz 
ogiaszanie akceptacji nabywania usiug zewnetrznych. Program odpowiada- 
jqcy za realizacje tych funkcji jest caikowicie zintegrowany z funkcjonalnoi- 
ciq Zaopatrzenia. Specyfikacje usiug tworzone sq na podstawie odpowied- 
nich dokumentow zaopatrzeniowych. Zapotrzebowania mogq by6 transfer- 
owane z moduiow Gospodarka remontowa (PM) i System projektowy (PS) 
zarowno recznie, jak i automatycznie. 

Istnieje mozliwoSd nabywania usiug planowanych i nieplanowanych. Usiugi 
planowane to takie, ktorych dokiadna specyfikacja znana jest juz podczas ich 
zamawiania. Szczegoiowe dane dotyczace usiug nieplanowanych sa 
wprowadzane do systemu dopier0 podczas ich realizacji. Nabywanie usiug 
nieplanowanych moze podlegad oczywiicie pewnym ograniczeniom, 
poprzez ustalenie limitow dostepnych Srodkow finansowych. 
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Usiugi sq rejestrowane w systemie za pomocq arkuszy wprowadzania usiug. 
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Dokonywana jest takze ich biezqca akceptacja. Tak jak wszystkie dokumen- 
ty zaopatrzeniowe arkusze usiug podlegajq procedurze zatwierdzania (zwal- 
niania). Po jej wykonaniu stanowiq baze dla procesu sprawdzania faktur. 

System informacyjny logistyki wspomaga podejmowanie rutynowych 
i strategicznych decyzji, oferujqc roznego typu raporty oraz zestawienia. 

Za pomocq poszczegolnych podmoduiow , standardowy MM zaspokaja sze- 
roki zakres typowych potrzeb przedsiebiorstwa. Podczas tworzenia tego 
moduiu uwzgledniono doiwiadczenie i sugestie uzytkownikow z roznych 
gaiezi przemysiu. 

W pracy z systemem Rl3 nie jest wymagana specjalistyczna wiedza. 
Korzystanie z niego jest iatwe, co wynika z zastosowania graficznego inter- 
fejsu uzytkownika (GUI) oraz logicznej strukturalizacji poszczegolnych 
podsystemow. 

Konfiguracja umozliwia szybkie, efektywne i ekonomiczne wdrozenie oraz 
rozszerzenie aplikacji SAP przez uzytkownika. 

Dostarczone narzqdzia konfiguracyjne uiatwiajq adaptacje standardowej 
funkcjonalnoici, umozliwiajqc poszczegolnym przedsiebiorstwom i jednos- 
tkom uwzglednienie wiasnych, specyficznych potrzeb. 

Wszystkie czynnoici majqce na celu dostosowanie R/3 do potrzeb uzytkow- 
nika sq wykonywane za pomocq samego systemu. Jest on rowniez stosowany 
do zarzqdzania dokumentacjq projektu wdrozeniowego. 

Firma SAP opracowaia szczegoiowe wytyczne dotyczqce wspomagania 
wdrozenia dla wszystluch systemow i podsystemow. Przewodnik ten dostar- 
cza uzytkownikom niezbednych, waznych informacji o realizacji wdrozenia. 
Mozna np. uzyskac przeglqd dostepnych funkcji oraz informacje o roznicach 
pomiedzy nimi, a takze informacje o standardowych ustawieniach (para- 
metrow) sys temowych. 
Uzytkownicy mogq uzyskac dostqp do funkcji konfiguracji bezposrednio 
z poziomu Przewodnika wdrozenia. Moze on takze zostaC wykorzystany do 
celow dokumentowania realizacji projektu wdrozeniowego. 

Model danych systemu R/3 opisuje ich strukturq z punktu widzenia potrzeb 
przedsiebiorstwa. Dostarcza transparentnej prezentacji obiektow informa- 
cyjnych oprogramowania uzytkowego i opisuje ich wspoizaleznoici. 
Rozwiqzanie to zapewnia lepsze zrozumienie integracji oraz wzajemnych 
powiqzan systemu R/3 na poziomie przedsiebiorstwa. 
Model danych dostarcza informacji pozwalajqcych zidentyfikowac obiekty 
R/3, poprzez ktore odwzorowane zostanie przedsiebiorstwo uzytkownika. 
Dzieki temu System R/3 moze byc optymalnie wykorzy stywany . 

Nowe trendy w technologiach informatycznych 
Konkurencja rynkowa wymusza na przedsi~biorstwach zarowno redukcje 
kosztow, jak i wzrost jakoici produktow i usiug. Aby sprostaC tym wyma- 
ganiom, firmy muszq reorganizowad swoje procesy gospodarcze. 



Biznes w przysziosci bedzie zatem c a k e m  odmienny od dzisiejszego. Roznice 
k d q  wynikac giownie z rewolucji informacyjnej, jaka zajdzie w wykorzysty- 
wanych przez przedsi~biorstwa systemach informatycznych: poczqwszy od 
dostepu do danych w czasie rzeczywistym, poprzez iatwe w obsiudze interfej- 
sy uzytkownika, a i  do otwartosci i integracji procesow. Sq to wyzwania 
przysziosci i jednoczeinie rozwiqzania, ktore juz teraz oferuje system R/3. 
Dlatego wiasnie on jest najlepszym gwarantem sukcesu w biznesie. 

Zalety systemu R/3: Standard De Facto 
R/3 oferuje rozwiqzania, ktore obsiugujq wszysthe procesy i transakcje biz- 
nesowe wystepujqce w przedsi~biorstwie. 

Wszystkie te procesy sq zatem zintegrowane w jednym systemie informaty- 
cznym. 

Aplikacje R/3 posiadajq jednakowy, przyjazny w obsiudze interfejs 
uzytkownika. 

Procedury konfiguracyjne umozliwiajq dostosowanie systemu do indywidu- 
alnych potrzeb przedsiebiorstwa w ramach wielu wariantow dziaiania stan- 
dardowych aplikacji. 

Elastyczna struktura R/3 o m  wyczerpujwa pomoc systemowa umoiliwiajq dosto- 
sowywanie funkcjonalnosci systemu do zmieniajqcych sie potrzeb przedsiebiorstwa. 

Zintegrowane rozwiqzania zaimplementowane w R/3 sq w stanie sprostac 
ciqgle zmieniajqcym sie wymogom otoczenia gospodarczego. Aplikacje sys- 
t e m ~  R/3 sq w peini zintegrowane. Transakcyjny iancuch procesow syste- 
mowych koordynuje wszystkie wykonywane w systemie dziaiania, od pro- 
dukcji do sprzedazy i dystrybucji. Integracja systemu uiatwia zarzqdzanie 
przedsiebiorstwem, umozliwiajqc dostep do kompletnych i zawsze aktual- 
nych danych dotyczqcych wszystkich obszarow jego dziaialnosci. Ta cecha 
wyroznia R/3 spoirod innych rozwiqzan informatycznych. 

Jednq z najwazniejszych cech R/3 jest jego zdolnosc do udost~pniania aktu- 
alnych informacji na dowolnym poziomie szczegoiowoSci. 

SAP ma ponaddwudziestoletnie doswiadczenie w dziedzinie projektowania 
zaawansowanych procesow biznesowych. Dziewiec sposrod dziesieciu 
najwiekszych przedsiebiorstw z listy Fortune 500 wykorzystuje opro- 
gramowanie SAP. Wiekszoic funkcjonalnosci systemu R/3 powstaio dzieki 
bliskiej wspoipracy z tymi wiasnie przedsiebiorstwami. Procesy gospodarcze 
zaimplementowane w R/3 cechujq sie elastycznosciq. Sq takze doskonale 
udokumentowane. Razem tworzq swiatowy standard BPR (Business Process 
Reengineering) . 

Uzytkownicy potrzebujq standardowego oprogramowania, typowych pro- 
cesow biznesowych oraz wiedzy na temat ich poprawnego wdrazania. 
System R/3 gwarantuje najwyzszq jakosc tych procesow . Nie stawia on takze 
zadnych ograniczen zwiqzanych z dostosow ywaniem sy stemu do ind ywidu- 
alnych potrzeb jego uzytkownikow. Elastycznosc R/3 nie ma sobie rownych 
wsrod innych systemow. 
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