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mySAPTM BUSINESS SUITE:
TWOJA BRAN˚A, DZIA¸ALNOÂå I PRZYSZ¸OÂå

mySAPTM Business Suite to najobszerniejsza rodzina rozwiàzaƒ biznesowych na Êwiecie.

Umo˝liwiajà one prowadzenie dzia∏alnoÊci ze zdolnoÊcià do adaptacji, pe∏nà integracj´

oraz wspó∏prac´ za poÊrednictwem Internetu. Ponadto sà zaprojektowane tak, aby mog∏y

rozwijaç si´ wraz z firmà.

mySAP Business Suite oparto na technologicznej platformie integracyjnej i aplikacyjnej

SAP NetWeaverTM, która stanowi fundament nowych, mi´dzyfunkcjonalnych procesów

biznesowych. Pozwala ona obni˝yç ca∏kowity koszt eksploatacji (TCO) poprzez

zmniejszenie potrzeby integracji systemów oraz dzi´ki mo˝liwoÊci pe∏nego zarzàdzania

cyklem ˝ycia rozwiàzania. Ta oparta na us∏ugach internetowych platforma jest podstawà

Architektury us∏ug dla przedsi´biorstw (ESA) i integruje ludzi, informacje oraz procesy

biznesowe w ramach ró˝nych technologii i organizacji.

Jako cz´Êç platformy mySAP Business Suite, rozwiàzanie mySAPTM Supplier Relationship

Management (Zarzàdzanie relacjami z dostawcami) oferuje najlepszà w swojej klasie

funkcjonalnoÊç, opracowanà na podstawie ponadtrzydziestoletniego doÊwiadczenia 

firmy SAP. Dla przedsi´biorstw oznacza to mo˝liwoÊç znacznej optymalizacji zarzàdzania

relacjami z dostawcami. I w∏aÊnie dlatego wiodàce organizacje pracujà z SAP.



WYZWANIA BIZNESOWE
Wyniki finansowe – to na nich ostatecznie koncentruje si´

ka˝da firma konkurujàca w dzisiejszych trudnych warunkach

ekonomicznych. Sà dwa sposoby ich poprawienia: zwi´kszenie

przychodów lub zmniejszenie kosztów. 

W czasach gospodarczego zastoju wzrost przychodu to cz´sto

nierealne wyzwanie. Na szcz´Êcie znacznie bardziej obiecujàca

jest redukcja kosztów. Zmniejszajàc wydatki zwiàzane

z nabywaniem towarów i us∏ug, firma mo˝e podnieÊç swà

zyskownoÊç bez koniecznoÊci generowania wi´kszego obrotu.

W ten sposób osiàga wyniki finansowe, które zadowalajà

udzia∏owców i pozwalajà jej zdobyç konkurencyjnà pozycj´

na rynku.

DLACZEGO DOSTAWCY SÑ WA˚NI?
Materia∏y i us∏ugi otrzymywane od dostawców bezpoÊrednio

wp∏ywajà na jakoÊç produktów oraz us∏ug dostarczanych

klientom koƒcowym. Z tego powodu nie mo˝na lekcewa˝yç

znaczenia dostawców w ca∏ym ∏aƒcuchu wartoÊci. 

Jednak w sytuacji, gdy firma decyduje si´ na redukcj´

kosztów nabycia, zbyt wielka staje si´ pokusa potraktowania

tych wartoÊciowych partnerów jak przeciwników

biznesowych i wymuszenia na nich propozycji lepszych cen

oraz sprawniejszych us∏ug. Takie podejÊcie jest naturalnie

krótkowzroczne. 

Z analiz wynika, ˝e firmy, które dbajà o dobre stosunki 

ze swoimi dostawcami, zdecydowanie wyprzedzajà pozosta∏e

organizacje pod wzgl´dem efektywnoÊci. Na d∏u˝szà met´

dba∏oÊç o dostawców i tworzenie trwa∏ych, dobrych relacji

w ramach ca∏ego ∏aƒcucha dostaw jest o wiele bardziej

korzystne ni˝ wywieranie presji na poszczególnych 

dostawców, by w rezultacie osiàgnàç marginalnà obni˝k´

kosztów. Wa˝ne jest efektywne zarzàdzanie ca∏à bazà 

dostaw – tak, by usprawniç procesy nabycia, utrzymaç

wysokà jakoÊç dostaw i zwi´kszyç zysk.

WYZWANIA DOTYCZÑCE WSPÓ¸PRACY Z DOSTAWCAMI
Wspó∏praca z dostawcami wymaga zmierzenia si´ 

z nast´pujàcymi wyzwaniami:

• Analiza wydatków

- NiezdolnoÊç w ramach ró˝norodnych lokalizacji 

do monitorowania globalnych wydatków wed∏ug 

dostawcy, kategorii lub produktu

- Brak bran˝owych benchmarków pozwalajàcych na ocen´

efektywnoÊci i konkurencyjnoÊci cen dostawców

• Zarzàdzanie kontraktami

- Niemo˝noÊç zastosowania warunków globalnych 

kontraktów przez lokalne dzia∏y zaopatrzeniowe 

- Zb´dne kontrakty na materia∏y i produkty

• Zarzàdzanie zawartoÊcià

- Niespójne standardy i schematy dotyczàce zawartoÊci, 

na przyk∏ad w przypadku produktów

- Niespójne dane podstawowe ze zb´dnymi identyfikatorami

produktu i dostawcy
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• Automatyzacja procesu nabycia

- Nabywanie poza ustalonymi kana∏ami i procesami

zakupowymi trudne do pogodzenia z negocjowanymi 

kontraktami

- Nieefektywne, wykonywane r´cznie operacje zwiàzane

z nabyciem i procesy workflow

• Optymalizacja bazy dostawców

- Zbyt wielu dostawców tych samych materia∏ów

- Ograniczone funkcje IT uniemo˝liwiajàce elektronicznà

realizacj´ procesów nabycia 
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mySAPTM SUPPLIER 
RELATIONSHIP MANAGEMENT

KLUCZOWE 
MO˚LIWOÂCI

Rozwiàzanie mySAPTM Supplier Relationship Management

(mySAPTM SRM – Zarzàdzanie relacjami z dostawcami)

zapewnia szybki i wymierny zwrot z inwestycji, dzi´ki czemu

pozwala zarzàdzaç wydatkami i osiàgnàç trwa∏à zyskownoÊç.

Zwi´kszona przejrzystoÊç ∏aƒcucha dostaw i automatyzacja

zwiàzanych z nim procesów gwarantujà uzyskanie niezwykle

klarownego wglàdu w globalnà struktur´ wydatków oraz

odkrycie nowych mo˝liwoÊci redukcji kosztów nabywanych

materia∏ów i us∏ug.

mySAP SRM obs∏uguje ca∏y cykl dostaw – od ustalenia

strategii do jej wdro˝enia – pomagajàc zoptymalizowaç

selekcj´ dostawców, udoskonaliç wspó∏prac´ i skróciç czas

reakcji. Oferowana w ramach mySAP SRM skonsolidowana

zawartoÊç oraz spójne dane podstawowe stanowià wyjàtkowà

zalet´ tego rozwiàzania, poniewa˝ u∏atwiajà podejmowanie

i realizacj´ decyzji zgodnych ze strategià firmy. 

Rozwiàzanie mySAP SRM, oparte na rozbudowanych

funkcjonalnoÊciach integracyjnej i aplikacyjnej platformy

SAP NetWeaverTM, u∏atwia wspó∏prac´ dzi´ki wykorzystaniu

portalu korporacyjnego, umo˝liwia ujednolicenie informacji

w wyniku zastosowania zarzàdzania danymi podstawowymi,

a tak˝e – poprzez infrastruktur´ wymiany – ∏àczy firmy z ich

dostawcami. mySAP SRM obejmuje nast´pujàce funkcje:

• Strategiczne ustalanie êród∏a dostaw

• Zaopatrzenie operacyjne

• Funkcje dostawcy

• Zarzàdzanie zawartoÊcià

STRATEGICZNE USTALANIE èRÓD¸A DOSTAW
Strategiczne ustalanie êród∏a dostaw polega na poszukiwaniu

odpowiednich partnerów logistycznych spe∏niajàcych

wymogi firmy oraz na negocjacji umów dotyczàcych 

zaopatrzenia, zarzàdzaniu kontraktami i ocenie efektywnoÊci

dostawców. WÊród funkcjonalnoÊci znajdujà si´:

• Analizy ustalania êród∏a dostaw

Pozwalajà one zwi´kszyç przejrzystoÊç globalnej struktury

wydatków oraz bazy dostawców. Istnieje mo˝liwoÊç 

eliminacji zb´dnych zale˝noÊci w ramach ∏aƒcucha dostaw

w przedsi´biorstwie i usprawnienia przebiegu procesów.

RównoczeÊnie mo˝na osiàgnàç lepszà pozycj´ do negocjowania

warunków kontraktu oraz kontroli kosztów nabycia.

• Ocena dostawców

Pomaga udoskonaliç monitorowanie bazy dostawców

i u∏atwia oszacowanie ich wydajnoÊci. W efekcie mo˝na

skoncentrowaç si´ na tych dostawcach, którzy spe∏niajà

okreÊlone wymogi i tworzà wartoÊç biznesowà, a tak˝e 

zidentyfikowaç tych, których dzia∏ania nale˝y usprawniç.

• Zapytania ofertowe i przetargi

Wspó∏praca z dostawcami, którà u∏atwiajà ró˝norodne 

elektroniczne narz´dzia do przetwarzania zapytaƒ ofertowych

i przeprowadzania przetargów oraz aukcji, skraca cykl 

ustalania êród∏a dostaw. Narz´dzia te pomagajà porównaç

mo˝liwoÊci dostawców z wymogami zwiàzanymi

z ustalaniem êród∏a dostaw. Âcis∏a integracja z rozwiàzaniem

mySAPTM Product Lifecycle Management (mySAPTM PLM 

– Zarzàdzanie cyklem ˝ycia produktu) u∏atwia kooperacj´



z wa˝niejszymi dostawcami w ramach procesów okreÊlania

êród∏a dostaw materia∏ów i kompletnych produktów.

• Zarzàdzanie kontraktami

Gwarantuje przestrzeganie wynegocjowanych warunków.

Scentralizowane zarzàdzanie kontraktami umo˝liwia

dzia∏om zaopatrzenia rozproszonym w ró˝nych jednostkach

biznesowych zastosowanie istniejàcych warunków kontraktów

w odniesieniu do specyficznych kategorii produktów, 

wspólnych dla ca∏ej firmy. Dzi´ki temu mo˝liwe staje si´

zwi´kszenie globalnej produktywnoÊci procesów nabycia.

ZAOPATRZENIE OPERACYJNE
Zaopatrzenie operacyjne to proces nabycia materia∏ów

i us∏ug – zarówno bezpoÊrednich (czyli takich, które sà

wykorzystywane podczas produkcji), jak i poÊrednich

(potrzebnych do konserwacji, napraw i zapewnienia ciàg∏oÊci

eksploatacji oraz prowadzenia dzia∏alnoÊci operacyjnej).

WÊród funkcjonalnoÊci znajdujà si´:

• Samoobs∏uga w procesie zaopatrzenia

Umo˝liwia ona pracownikom nabywanie materia∏ów 

za pomocà internetowych koszyków zakupów, co zapewnia

zachowanie zgodnoÊci z korporacyjnà politykà zaopatrzenia.

Taka decentralizacja nabycia pozwala na obni˝enie kosztów

poÊrednich, a specjalistom ds. zaopatrzenia umo˝liwia skupienie

uwagi na zarzàdzaniu relacjami zamiast transakcjami.

• Zaopatrzenie na podstawie planu

Pozwala usprawniç i zautomatyzowaç nabywanie materia∏ów

wykorzystywanych w g∏ównych procesach biznesowych

poprzez integracj´ wszystkich systemów zarzàdzajàcych

∏aƒcuchem dostaw z zaopatrzeniem i ustalaniem êród∏a

dostaw. 

• Nabywanie us∏ug

Umo˝liwia zarzàdzanie niezb´dnymi limitami i kategoriami

kosztów zwiàzanych z nabywaniem ró˝norodnych us∏ug, 

na przyk∏ad Êwiadczonych przez konsultantów i pracowników

kontraktowych.

FUNKCJE DOSTAWCY
Funkcje te pozwalajà dostawcom efektywnie w∏àczyç si´ 

do struktury wewn´trznych procesów zaopatrzenia 

– mi´dzy innymi za pomocà przeglàdarki internetowej. 

Jednà z funkcjonalnoÊci jest oparty na Internecie portal

dostawców, który stanowi centralny punkt realizacji 

wszystkich dzia∏aƒ. Dzi´ki niemu mo˝na usprawniç operacje

zwiàzane z nabyciem. Ponadto dostawcy mogà uzyskaç

dost´p do wewn´trznych systemów zarzàdzania zleceniami,

który umo˝liwia im elektroniczne przetwarzanie zamówieƒ,

obs∏ug´ faktur i aktualizacj´ specyfikacji. 

Funkcje do raportowania o efektywnoÊci pomagajà

dostawcom zarzàdzaç informacjami z katalogów i analizowaç

istotne dane, dotyczàce na przyk∏ad obrotu magazynowego,

otwartych zamówieƒ, historii kontraktu lub wygasajàcych

kontraktów. 

Innà funkcjonalnoÊcià jest po∏àczenie z systemami dostawców.

Dzi´ki niej mo˝na wymieniaç dokumenty na bazie XML

z ró˝nymi dostawcami (system firmy jest po∏àczony z

systemem dostawcy; eliminuje to koniecznoÊç r´cznego

wprowadzania dokumentów przez dostawców).

ZARZÑDZANIE ZAWARTOÂCIÑ
Zarzàdzanie zawartoÊcià (danymi podstawowymi

materia∏ów, us∏ug, towarów, dostawców) umo˝liwia

wspó∏prac´ pomi´dzy wieloma przedsi´biorstwami i stanowi

podstaw´ klarownego wglàdu w pe∏en zakres dzia∏aƒ 

dotyczàcych nabycia. FunkcjonalnoÊç obejmuje konsolidacj´

zawartoÊci i zarzàdzanie zawartoÊcià katalogów. 

Konsolidacja zawartoÊci ma wp∏yw na popraw´ przejrzystoÊci

globalnej struktury wydatków. Jest to mo˝liwe dzi´ki

mapowaniu i wyodr´bnianiu informacji o towarach 

oraz dostawcach i ich przekazywaniu do systemów

wewn´trznych, elektronicznych katalogów, a tak˝e baz

danych.

Zarzàdzanie zawartoÊcià katalogów pozwala na tworzenie

wspólnego katalogu dla handlu elektronicznego (e-commerce)

i jego obs∏ug´ dzi´ki narz´dziom umo˝liwiajàcym import

danych ze êróde∏ zewn´trznych. FunkcjonalnoÊç ta 

pozwala tak˝e na opracowywanie spójnych schematów 

oraz katalogowanie wszystkich pozycji, co u∏atwia szybsze

wyszukiwanie.
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SZEROKA I ROZBUDOWANA FUNKCJONALNOÂå
mySAP SRM – rozwiàzanie oferujàce znacznie wi´cej ni˝

tylko funkcje zaopatrzenia elektronicznego – obs∏uguje 

ca∏y cykl zarzàdzania relacjami z dostawcami oraz pozwala

sterowaç wszystkimi zwiàzanymi z tym procesami,

poczàwszy od ustalenia strategii, a skoƒczywszy na jej realizacji.

Oprogramowanie to, opracowane z wykorzystaniem

zaawansowanej technologii i wyjàtkowych doÊwiadczeƒ SAP

w zakresie wspomagania przebiegu procesów biznesowych,

oferuje rozbudowane funkcjonalnoÊci w nast´pujàcych

obszarach:

• Konsolidacja zawartoÊci

• Analiza globalnych wydatków

• Zaawansowane analizy

• Zapytania ofertowe, przetargi i aukcje

• Nabywanie us∏ug

• Zarzàdzanie kontraktami w celu dok∏adniejszego

przestrzegania ich warunków

• P∏ynna integracja ze sta∏ymi procesami

• Etapowe wdro˝enie ze scenariuszami mo˝liwymi 

do konfiguracji

INTEGRACJA ROZWIÑZA¡ SAP 
Z PRODUKTAMI ZEWN¢TRZNYMI
mySAP SRM wspó∏pracuje z ka˝dym rozwiàzaniem 

do zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw (SCM), cyklem ˝ycia 

produktu (PLM) oraz do planowania zasobów przedsi´biorstwa

(ERP) – niezale˝nie od tego, czy jest to oprogramowanie SAP
mySAP SRM p∏ynnie integruje si´ z innymi rozwiàzaniami platformy

mySAPTM Business Suite oraz z systemem SAP® R/3® Enterprise.

czy innego dostawcy. Umo˝liwia osiàgni´cie takich korzyÊci, jak:

• Redukcja rezerwowanych zapasów dzi´ki integracji 

z systemami SCM. W efekcie mo˝na wykonywaç aktualizacje

w systemach kooperacyjnego planowania i zarzàdzania

zapasami, aby automatycznie wyzwalaç procesy zaopatrzenia

na podstawie planu.

• PrzyÊpieszenie cykli rozwoju produktu poprzez integracj´

systemów projektowania i aplikacji PLM (mo˝liwà dzi´ki

mySAP SRM); u∏atwia to selekcj´ dostawców kompletnych

produktów i cz´Êci.

• Synchronizacja procesów wewn´trznych (takich jak

zatwierdzanie faktury, tworzenie zamówienia oraz

p∏atnoÊç) na podstawie integracji z korporacyjnymi 

systemami finansowymi i ERP.

• Zwi´kszenie efektywnoÊci transakcji kupna/sprzeda˝y

poprzez bezpoÊrednià integracj´ rozwiàzaƒ do zarzàdzania

sprzeda˝à elektronicznà.

ELIMINACJA PROBLEMU HETEROGENICZNOÂCI
Rozwiàzanie mySAP SRM jest oparte na SAP NetWeaver,

kompleksowej platformie integracyjnej i aplikacyjnej SAP,

która umo˝liwia po∏àczenie ludzi, informacji i procesów 

biznesowych w ramach ró˝nych technologii oraz organizacji.

Stanowi ona niezb´dny filar p∏ynnej wspó∏pracy licznych

partnerów, dostawców i producentów w ró˝norodnych

Êrodowiskach.

NIEZRÓWNANE KNOW-HOW W ZAKRESIE 
PROCESÓW BIZNESOWYCH
Niewielu jest sprzedawców oprogramowania, którzy

dorównujà SAP pod kàtem zrozumienia procesów 

biznesowych, posiadanej specjalistycznej wiedzy bran˝owej

i przysz∏oÊciowego projektowania technologii. 

DoÊwiadczenia zdobyte w czasie ponad trzydziestu lat

wspierania firm na ca∏ym Êwiecie w osiàganiu ich maksymalnego

potencja∏u pozwalajà nam zrozumieç potrzeby przedsi´biorstw

w zakresie wartoÊci, efektywnoÊci i korzystnych wyników

finansowych. A spe∏nia je w∏aÊnie rozwiàzanie mySAP SRM.
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KLUCZOWE CECHY



mySAP SRM oferuje szybki zwrot z inwestycji dzi´ki opcjom

elastycznego wdro˝enia, które zosta∏y zaprojektowane tak,

aby spe∏niaç indywidualne potrzeby. 

Obejmujà one:

• Przyrostowe rozszerzanie funkcji

• Tworzenie scentralizowanej lub zdecentralizowanej 

struktury organizacji

• Etapowe rozszerzanie kategorii

WIODÑCE FIRMY WYBIERAJÑ mySAP SRM

ROYAL DUTCH/SHELL GROUP

„Rozwiàzanie mySAP SRM pozwoli∏o nam na radykalnà

zmian´ sposobu i szybkoÊci dokonywania zakupów 

oraz na usprawnienie wspó∏pracy pomi´dzy dostawcami.”

Chris Miller, doradca Shell Group ds. strategicznego ustalania êród∏a dostaw
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STEELCASE

„Dzi´ki mySAP SRM mo˝emy ∏atwo, szybko i wydajnie 

integrowaç si´ z naszymi dostawcami. To oprogramowanie

umo˝liwia nam uproszczenie dzia∏aƒ poprzez wykorzystanie

intuicyjnego interfejsu i punktu interakcji z dostawcami.”

Rob Heitmeier, dyrektor ds. zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw w firmie Steelcase

BERTELSMANN AG

„WybraliÊmy mySAP SRM, poniewa˝ rozwiàzanie to oferuje

zintegrowanà platform´ zaopatrzenia wraz z bogatym

zestawem funkcji, które spe∏niajà wszystkie wymogi naszej

firmy w zakresie relacji z dostawcami. mySAP SRM zapewnia

nam kompletne i trwa∏e procesy ustalania êród∏a dostaw

oraz nabycia, które rzeczywiÊcie integrujà wszystkich

naszych dostawców, nawet pomimo niejednorodnych

Êrodowisk systemowych.”

Josef Schwake, wicedyrektor ds. koordynacji ustalania korporacyjnych 

êróde∏ dostaw w firmie Bertelsmann AG

DOCELOWE BRAN˚E
Rozwiàzanie mySAP SRM jest zaprojektowane w taki sposób,

aby mo˝na je by∏o wykorzystaç we wszystkich bran˝ach,

w których nabycie materia∏ów i us∏ug wià˝e si´ z du˝ymi

kosztami.

ELASTYCZNE WDRO˚ENIE
mySAP SRM pozwala skoncentrowaç si´ na wynikach
finansowych, pomagajàc zredukowaç koszty w∏asne
sprzeda˝y w ramach ca∏ej firmy. Dzi´ki poprawie
wydajnoÊci dostaw oraz udoskonalaniu struktury
relacji z dostawcami mySAP SRM oferuje znaczne
korzyÊci biznesowe w nast´pujàcych kluczowych
obszarach:

Optymalizacja strategii ustalania êród∏a dostaw

•Racjonalizacja i optymalizacja bazy dostaw

• ¸atwiejszy dost´p do danych dotyczàcych wydajnoÊci
dostawców

•Poprawa jakoÊci dostaw oraz redukcja ryzyka

Krótsze cykle dostaw

•Automatyzacja monotonnych procesów zwiàzanych 
z przetargami i zapytaniami ofertowymi

•Sprawniejsza realizacja zaopatrzenia dzi´ki zatwierdzaniu 
w trybie online

•Szybsze potwierdzenia i odpowiedzi od dostawców

Redukcja kosztów procesowych

•Ograniczenie zakupów poza ustalonymi kana∏ami 
i procesami zakupowymi

•Redukcja z∏o˝onoÊci dzi´ki konsolidacji zawartoÊci

•Zwi´kszenie efektywnoÊci poprzez automatyzacj´ 
procesów zaopatrzenia

•Zmniejszenie kosztów zwiàzanych z integracjà 
i po∏àczeniem

Ni˝sze koszty jednostkowe

•Konsolidacja zapotrzebowaƒ w ramach ró˝norodnych 
jednostek biznesowych

•Redukcja kosztów magazynowania

•Uzyskiwanie lepszych cen w wyniku konkurencyjnych 
przetargów i aukcji

KLUCZOWE NOÂNIKI WARTOÂCI 
I KORZYÂCI BIZNESOWE
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