SAP productoverzicht
SAP oplossingen voor het MKB
SAP Business One

Beheer uw financiën met
SAP® Business One

Financiële administratie, cashflow
en banktransacties

Geïntegreerd en allesomvattend
financieel management
Uw bedrijf groeit, maar de uitdagingen
op het gebied van financieel management
groeien even hard mee. Zonder geïntegreerde en geautomatiseerde oplossing
kunnen uw financiële en boekhoudkundige
processen de toenemende complexiteit
van uw onderneming op een gegeven
moment niet meer aan. En dan worden
er fouten gemaakt waardoor u kansen
en inkomsten misloopt.
Dat kan anders. SAP® Business One
bestaat bijvoorbeeld uit een complete
en geïntegreerde set tools waarmee
u alle boekhoudkundige en financiële
processen van uw groeiende onderneming
doelmatig kunt beheren en automatiseren.
Financieel management vormt de kern
van SAP Business One en de oplossing
omvat dan ook alle essentiële boekhoudkundige processen, zoals grootboek- en
journaalposten, debiteuren en crediteuren.
Als er transacties worden uitgevoerd,
zorgt de software ervoor dat ze automatisch worden geboekt, in realtime.
In SAP Business One worden belastingen
automatisch berekend en vormen
transacties met verschillende valuta's
geen obstakel. Bovendien stroomlijnt en
vereenvoudigt de software uw administratieve processen met boekingssjablonen
en -agenda's.
Met SAP Business One bouwt u een
actueel en accuraat beeld van uw bedrijf
op door de cashflow te beheren, budgetten te volgen en reële en geplande
cijfers te vergelijken. Maar u kunt ook
heel gemakkelijk profitcenters en kostenplaatsen aanmaken en er vervolgens
inkomsten en uitgaven aan toewijzen.

Waarbij natuurlijk wordt uitgegaan van
verdeelsleutels die aan uw specifieke
behoeften zijn aangepast.
Met de banktransactie- en afstemmings
tools van SAP Business One voert
u uw betalingen uit (inclusief overschrij
vingen, contante betalingen en creditcardtransacties) en verwerkt u uw
bankafschriften. Werkt u met elektro
nische afschriften? Dan importeert
u ze gewoon en laat u ze automatisch
verwerken. Dankzij de efficiënte inrichting
van de afstemmingstool koppelt u inkomende en uitgaande betalingen sneller
dan ooit aan klant- en leveranciers
facturen.
SAP Business One omvat krachtige
rapportage- en analysefuncties en
andere tools waarmee u in de financiële
informatiebehoefte van uw onderneming
kunt voorzien. Aangezien alle aspecten
van uw bedrijfsvoering volledig in de
oplossing zijn geïntegreerd, inclusief
inkoop, verkoop en voorraadbeheer,
hebt u altijd een helder beeld van de
prestaties van uw bedrijf en kunt u snel
actie ondernemen waar dit nodig is.

Financiële administratie
SAP Business One verwerkt al uw
boekhoudkundige transacties op een
efficiënte manier. Gebruik de rekeningschema's zoals ze standaard in de software voorkomen of pas ze aan de
behoeften van uw onderneming aan.
In de rekeningschema's wordt rekening
gehouden met de specifieke wettelijke
voorschriften per land, zoals bijzondere
segmenterings- of nummeringsregels.
Zo voldoet u altijd aan de geldende
lokale wetgeving. De toepassing onder
steunt verschillende rapportagenormen,

SAP® Business One
is een betrouwbare, geïntegreerde oplossing waarmee
u de financiën van uw
onderneming stroomlijnt.
Automatiseer dagelijks
terugkerende financiële
taken en integreer ze realtime
in andere bedrijfsprocessen,
zoals in- en verkoop. Het
resultaat: efficiënter uitge
voerde transacties en een
verbeterde cashflow.

Financieel management in SAP® Business One
Banktransactie- en
afstemmingsfunctionaliteit

Financiële administratie

Controlling (of kostenadministratie)

Implementeer en wijzig voorgedefinieerde
rekeningschemasjablonen

Definieer en beheer budgetten

Verwerk inkomende en uitgaande betalingen
(contant, bankoverschrijvingen, creditcards)

Beheer boekhoudkundige transacties, zoals
journaalposten, journaaldocumenten, periodieke boekingen en boekingssjablonen

Beheer betalingsvoorwaarden,
betalingsherinneringen en incasso's

Verwerk bankafschriften en stem ze
automatisch af met uw administratie

Werk met verschillende valuta's voor uw
crediteuren en debiteuren

Beheer directe en indirecte inkomsten en
uitgaven voor verschillende kostenplaatsen

Geef facturen
automatisch in batches vrij

Genereer balansen, winst- en verliesreke
ningen en andere financiële rapporten

Definieer verdeelsleutels voor automatische Druk (in landen waar dit gebruikelijk is)
toerekeningen van inkomsten en uitgaven
cheques af en genereer cheque- en beta
lingsrapporten

De voordelen
Stroomlijn uw financiële administratie.

Beheers de kosten en vergroot de winst.

Automatiseer het afstemmingsproces.

Sluit boekingsperioden sneller af.

Voorspel de cashflow nauwkeuriger.

Beperk het aantal betalingsobstakels tot
een minimum.

valuta's en talen in maar liefst 40
specifieke landversies. U kunt met
SAP Business One bijvoorbeeld transacties als facturen, betalingen en afschriften
in meerdere valuta's verwerken en
rapporteren, om maar een paar van
de vele mogelijkheden te noemen.
SAP Business One integreert journaalposten en werkt ze automatisch bij als
er relevante transacties in de toepassing plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld
een goederenontvangst wordt geboekt,
wordt er automatisch een journaalpost
aangemaakt om de voorraadaantallen
en -waarden aan te passen en, als dat
nodig is, de bijbehorende kostenreke
ningen bij te werken. Inkoop-, verkoop- en
voorraadtransacties in SAP Business One
veroorzaken automatisch en in realtime
journaalposten, zonder dat er handmatig
zaken hoeven te worden ingevoerd of
geboekt. U werkt nog efficiënter als
u bovendien gebruikmaakt van de
boekingssjablonen en -agenda's waarover
u in SAP Business One beschikt voor

periodieke transacties. Overbodig
invoerwerk en onnodige fouten behoren
zo tot het verleden. U kunt ook in één
keer verschillende journaalposten aanmaken in journaaldocumenten en vervol
gens alle posten in één keer boeken
door deze documenten batchgewijs
te verwerken.
SAP Business One berekent automatisch de BTW en eventuele andere
belastingen voor elke post van elke
transactie en houdt daarbij rekening
met de toerekenings- en rapportage
vereisten van het desbetreffende land.
Dankzij deze automatisering van fiscale
berekeningen en rapportages voldoet
u altijd volledig aan de plaatselijke
voorschriften.
Sluit ook uw boekingsperioden sneller
af met SAP Business One. Dankzij
de automatisering van veel activiteiten
wordt er efficiënter gewerkt en worden
er minder fouten gemaakt. Met de
beschikbare tools is alle benodigde

financiële informatie snel en in realtime
beschikbaar, waardoor u aan het einde
van elke periode minder tijd nodig hebt
om de boeken te sluiten.

Controlling
(of kostenadministratie)
Beheer uw cashflow en uw winst
doelmatig met de intuïtieve functies
en rapporten van SAP Business One.
Optimaliseer de liquiditeit door accuraat
de cashflow en cashbehoefte te voorspellen. Ga efficiënt om met betalingsvoorwaarden, betalingsherinneringen
en incasso's. U kunt SAP Business One
bijvoorbeeld waarschuwingen laten
genereren als er betalingen uitstaan die
van invloed kunnen zijn op de cashflow.
Of u kunt rapporten opvragen met de
openstaande posten van debiteuren
en crediteuren en de ouderdom van
deze posten. SAP Business One kan
ook voor u in de gaten houden welke
klanten hun facturen niet betalen en,
afhankelijk van de betalingsvoorwaarden

en het verschuldigde bedrag, automatisch herinneringen genereren.
Gebruik de budgetteringsfuncties
van SAP Business One om in elke
gewenste valuta en volgens verschillende toerekeningsregels budgetten
op te stellen en volg de ontwikkeling
van de uitgaven vervolgens op de voet.
SAP Business One helpt u daarbij door
u te waarschuwen als een transactie
een budgetlimiet overschrijdt en u de
mogelijkheid te geven zo'n transactie
te blokkeren.
Volg via de kostenadministratie specifieke
afdelingen, divisies of regio's om vast te
stellen hoeveel kosten de verschillende
activiteiten veroorzaken. U kunt in
SAP Business One alle directe inkomsten
en uitgaven beheren, maar ook indirecte
kosten voor bijvoorbeeld administratie,
reclame en financiering, die vaak door
verschillende activiteiten worden gegenereerd. Dit doet u door verdeelsleutels
in te stellen voor de automatische toe
rekening van inkomsten en uitgaven.
Maak met SAP Business One ook gedetailleerde winst- en verliesrekeningen
aan op basis van de directe en indirecte
inkomsten en uitgaven die u in de toere
keningsregels hebt gedefinieerd. Kies
daarbij tussen een jaar- of maandweergave en vergelijk de resultaten van
verschillende perioden.

Banktransactie- en
afstemmingsfunctionaliteit
Automatiseer en versnel de verwerking
van inkomende en uitgaande betalingen
met de banktransactie- en afstemmings
functionaliteit van SAP Business One.
In de betalingswizard kunt u verschillende facturen in batches vrijgeven

voor betaling. De betalingen worden
vervolgens uitgevoerd op basis van
de selectiecriteria en betaalwijzen die
u selecteert (bijvoorbeeld overschrijving,
creditcard of contant) en de bijbehorende
journaalposten worden automatisch
geboekt zodra het proces is voltooid.
Met de verwerkingsfunctie voor bankafschriften van SAP Business One kunt
u externe bankafschriften bovendien
gemakkelijk administreren om inkomende en uitgaande betalingen te gene
reren en om uw balansrekeningen af
te stemmen.
U kunt met SAP Business One ook
betalingen verwerken die niet automatisch worden afgestemd, bijvoorbeeld
omdat ze "op rekening" plaatsvinden.
U kunt posten automatisch of handmatig
openen via de afstemmingsengine, die
u op grootboekrekening of relatie kunt
filteren.

Krachtige financiële
rapportagefunctie
U beschikt in SAP Business One over
een breed scala aan financiële rapporten,
zoals balansen, winst- en verliesreke
ningen, resultatenrapporten, periodever
gelijkingen, in- en verkoopanalyses,
ouderdomsrapporten en budgetrapporten. Klik met behulp van interactieve
detaillerings- en Drag&Relate-functies
door relevante gegevens en vind in een
handomdraai de antwoorden die u zoekt.
Nu SAP Business One helemaal is
geïntegreerd met Crystal Reports®, een
toonaangevende rapportageoplossing,
rapporteert en analyseert u uw financiële gegevens nog gemakkelijker.
Maak rapporten met de intuïtieve,
gebruikersvriendelijke functies,
pas ze naar wens aan en distribueer
ze overal in uw organisatie.

"We hebben nu in realtime
toegang tot de informatie
van onze restaurants. SAP
Business One is rechtstreeks
aan onze online bank gekop
peld, waardoor incasso's en
betalingen efficiënter ver
lopen. Bovendien komen
we sneller tot zinvolle stra
tegische beslissingen omdat
we altijd accurate dag- en
maandcijfers beschikbaar
hebben."
Yong-Kyu Choi
Vice President of Accounting
Kraze International Inc.

Meer weten?
Wilt u weten hoe SAP Business One
het financiële management van u bedrijf
kan stroomlijnen? Neem dan contact op
met een vertegenwoordiger van SAP of
ga naar www.sap.com/sme/solutions
/businessmanagement/businessone.

www.sap.com/netherlands
/contactsap

Samenvatting
Vereenvoudig en automatiseer uw financieel beheer met SAP® Business One. Beheer
alle boekhoudkundige en financiële processen van uw onderneming met een complete
en geïntegreerde set tools.
De uitdagingen
• Inefficiënte boekhoudkundige en financiële processen en veel fouten omdat gegevens
dubbel worden ingevoerd en financiële gegevens slecht zijn geïntegreerd in belangrijke
activiteiten als in- en verkoop en voorraadbeheer.
• Onvoldoende toegang tot complete en accurate financiële informatie voor tijdige periodeafsluitingen en gefundeerde beslissingen.
De belangrijkste eigenschappen
• Financiële administratie: voer alle belangrijke boekhoudkundige processen automatisch
uit, inclusief journaalposten, debiteuren en crediteuren.
• Controlling (of kostenadministratie): houd grip op de cashflow, houd budgetten
in de gaten en vergelijk geplande en reële cijfers.
• Banktransactie- en afstemmingsfunctionaliteit: verwerk alle bankafschriften en betalingen
efficiënt en snel en maak daarbij gebruik van verschillende betaalwijzen (overschrijvingen,
contant, creditcards en, in landen waar dit gebruikelijk is, cheques).
• Financiële rapporten en analyses: genereer op basis van realtime financiële gegevens
een breed scala aan aangepaste en standaardrapporten voor plannings- en auditdoeleinden.
De voordelen
• Gestroomlijnde financiële taken: automatiseer, integreer en beheer alle financiële
processen van uw bedrijf met één enkele oplossing en vermijd zo dubbel ingevoerde
gegevens en fouten.
• Efficiëntere periodeafsluitingen: sluit de boeken sneller dankzij geautomatiseerde
processen en de beschikbaarheid van accurate en actuele financiële informatie.
• Gefundeerde beslissingen: krijg een compleet financieel beeld van uw onderneming
door boekhoudkundige gegevens enerzijds en inkoop-, verkoop-, voorraad- en andere
operationele gegevens anderzijds te integreren.
Meer informatie?
Neem contact op met een vertegenwoordiger van SAP of ga naar www.sap.nl/mkb.
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