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Supplier Relationship Management
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A beszerzési folyamatok hatékonyabb

végrehajtása, és szerz
dések szerinti

beszerzések arányának növelése

Stratégiai Beszerzés
Beszerzési analitika

Szállítóértékelés

RFx & aukciók

Szerz dések kezelése

Stratégiai Beszerzés
Beszerzési analitika

Szállítóértékelés

RFx & aukciók

Szerz dések kezelése

Szállítók bevonása a beszerzési
folyamatba

Supplier Enablement
Szállítói portál

Szállítói kapcsolatok

Supplier Enablement
Szállítói portál

Szállítói kapcsolatok

Tartalomkezelés
Tartalom konszolidáció

Katalógus tartalomkezelés

Tartalomkezelés
Tartalom konszolidáció

Katalógus tartalomkezelés

Operatív beszerzés
Önkiszolgáló beszerzés

Tervvezérelt beszerzés

Szolgáltatás beszerzés

Operatív beszerzés
Önkiszolgáló beszerzés

Tervvezérelt beszerzés

Szolgáltatás beszerzés
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Beszerzés automatizálása
Használnak központi
keretszerz désekb l lehívást?
Végvelhasználók ki tudják használni a
globális szerz déseket?

A kib vített beszerzésiforrás-keresési
folyamat

Beszerzési analítika
Hogyan elemzi a piaci adatokat?
A beszerzés direkt vagy indirekt anyagként kerül felhasználásra?

Folyamat integráció
Jelenlegi rendszerb l ehhez adatok
kinyerhet k?
Adatok visszamehetnek a backendben?
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Forráskeresés a költségek analízisével
kezd dik

Példa: Royal Dutch Shell
$22 milliárd éves költség
100+ beszerzési rendszer
Adatkarbantartás különböz rendszerekben
Nincs egységes osztályozási rendszer

Kritikus témák
Globális költséganalízis
Keretszerz dések optimalizálása és
megfelel ség figyelése
Anyag racionalizáció
Szükségletösszesítés

mySAP SRM felhasználásának f el nyei
Racionalizált beszállítói bázis
Magasabb keretszerz dés kihasználtság
Anyag racionalizáció
Áttekinthet szállítói tevékenység értékelések



© SAP 2008 / Page 6

SRM 2003 - Ujdonságok
Beszerzés analízis

Kiadások analízise

Együttm ködés analízise

Szállító értékelés

Szállító azonosítás
- Bels :  Szállítói információs adatbázis
- Küls : Szolgáltatók adatbázisa

Szállító min sítés

RFx & Aukciók

RFQ, RFP és RFI folyamatok támogatása

Kiterjesztett tenderezési funkciók

Szerz dések kezelése

Stratégiai beszerzés a SRM -mel
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Operatív Beszerzés – Mi a kihívás?

Szerz dések betartásának hiánya
Beszerz k nem hivatkoznak a szerz désekre
Az üzletágak beszerzéseinek koordinálatlansága
Nincs autómatikus ellen rzés

Központi
szerz désnyilvántartás

Heterogén adatok
Az aktuális költség adatok ismeretének hiánya
Adatok egységesítésének nehézsége
Gyakran hasonlítják össze az almát a körtével

Nem hatékony folyamatok
Túl sok manuális adminisztráció
Komplex jóváhagyási ciklusok
Hosszú beszerzési ciklusid

Hagyományos
Beszerzési folyamat

eProcurement
folyamat
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Operatív beszerzés

Példa: MOL Rt.
Központi anyagbeszerzés
Önálló divíziók

Kritikus témák
Magas készletek pl. irodaszer,
repianyag területén
Széleskör igényl i bázis
Sok manuális lépést tartalmazó egyedi beszerzések pl.
laborvegyszerek esetén
Lassú átfutási id k
Vállalat földrajzi tagoltsága

eBeszerzés f el nyei
Széleskör bels katalógus,
irodaszert l. labor vegyszereken át görg s fúrókig
Gyors átfutási id , igény engedélyezésen át akár perceken
belül eljuthat a szállítóhoz

Önkiszolgáló folyamat, ahol a beszerzés a
keretszerz désekkel segíti a folyamatot, nincs szükség az
operatív beavatkozásra

Számottev en csökkentett raktárkészletek, mindig a
konkrét szükségletet rendelik

Keretszerz dések jobb kihasználtsága, áttekinthet
riporálás, beszerzési utasítások betartása

Jobban átlátható folyamat

Szállító konszolidáció, stabil beszállítói kapcsolatok

Cikktörzsállomány csökkenés
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Operatív beszerzés a SRM-mel

SRM 2003 - Ujdonságok

Hatékony önkiszolgáló beszerzés

Integráció az SAP Global Trade Service
megoldásával

Szállító min sítés

Hatékony terv-vezérelt beszerzés

A küls ígények kezelésének folyamata

Bezserzési forrás nélküli szükségletek
kezelésének folyamata

Szolgáltatásbeszerzés
Új kulcs funkciók szolgáltatások igénylésére,
beszerzésére
Tervezett és nem tervezett költésgtételek már
igényléskor
Anyag & id alapú elszámolás
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Hogyan segítheti a szállítói önkiszolgálás a beszerz ket
Automatizál körülményes folyamatokat és csökkenti a hibákat
Javítja a rendelés visszaigazolási és számla átfutási id ket
Engedi a szállítókat a saját katalógustartalom feltöltésére
Közvetlen feedbacket nyújt a szállítónak az értékelésér l
Követve van minden módosítás a rendszerben

Szállítói önkiszolgálás?

Tipikus kérdések szállítói önkiszolgálással
kapcsolatban

“Mi az és ez miért az én problémám?”
“Miért jó ez a szállítónak?”
“Mennyibe fog kerülni?”
“Mik az alternatíváim?”
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Nincs u.n. “Egy méret mindenkire jó”
megoldás

Képessététel

Szállítói portál
alapfunkciója

SAP Supplier Self-
Services

Együttm ködés*

Szerepl k között
megosztott adatok
prognózis & készlet

SAP Inventory
Collaboration Hub

Csatolás

Direkt kapcsolat a
bels és a küls
rendszerek között

SAP Exchange
Infrastructure

KépessétételKépessététel

Direkt kapcsolatDirekt kapcsolat

# Szállítók

# 
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* Part of mySAP SCM
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A beszállítók managementje kulcskérdés

Példa: Steelcase

Kritkus pontok
Sok kis szállító
Korlátozott IT lehet ségek
Rendelések késése
Manuális beavatkozás szükséges

Az SRM használatának legfontosabb el nyei
Felgyorsított beszerzési folyamat
Szállítók adaptációs rátája növekedett
Kisebb hibalehet ség az elektonikus kommunikáció következtében
Ellátás rizikója csökkent
Nagyobb folyamat transzparencia
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Beszállító management a SRM-tel

SRM 2003 - Újdonságok

Szállítói portál

Rendelések kezelése

Szállító által karban tartott tartalom

Dokumentumcsere

Szállítói min sítés integrációja

Szállítók kapcsolata

Központi alkalmazás a szállítói
önkiszolgálásra
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SRM – Tartalom kezelés

SRM 2003 - Újdonságok

Tartalom konszolidáció

Termékek és szállítók térképe

Információk tisztítása

Adatkinyer megoldások az SAP
rendszerkb l

Integráció a riportolással

Bels és küls információ források
használata

Katalógus, tartalom management

Egységes katalógus kezelése
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mySAP SRM - Flexibilis bevezetés lehet sége

Moduláris architektúra
Szakaszos funkcionalitás bevezetése
pl. igénylés, forráskeresés, szállítói
önkiszolgálás
Központosított vagy elosztott szervezeti
felépítés
pl. folyamatos szervezeti kiterjesztés
Lépésenkénti termékkör kiterjesztés
pl. indirekt anyag, szolgáltatás, direkt
anyag
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Csökkenti a költségeket

A Supplier Relationship Management megoldások
a folyamatos profitabilitás megtartása érdekében
csökkenti a teljes költségeket

Beszerzési költségek
csökkentése

Folyamatok autómatizálása
Tartalom konszolidáció
Pontosabb szerz désteljesítés

Csökkentett beszerzési id
On-line jóváhagyások
Alacsonyabb kapcsolattartási
költség
Gyorsabb beszállítói ajánlattétel

Alacsonyabb egységár
Beszerzett termékek
min ségének javulása
Alacsonyabb készlet és
szállítási költségek
Versenyképesebb ár

Beszerzési stratégia
fejlesztése

Beszerzési folyamatok
racionalizálása
Szükségletek konszolidációja
Beszerzési kockázatok
csökkentése



mySAP Product Life-Cycle
Management
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mySAP Product Lifecycle Management

Kollaboratív környezet a termék
innovációhoz, tervezéshez &
kivitelezéshez, karbantartás
irányításhoz

End-to-end folyamat és információ
áramlás, szoros integrációs
kapcsolat a CRM-el, SCM-el, SRM-el,
és ERP-vel

Csökkenti a piacrakerülési id t és
ezáltal a költségeket

Növeli a termékmin séget és lehet vé
teszi egyedi termékek el állítását

Segítségével a megfelel termék
fejleszthet , a megfelel id ben, a
legalacsonyabb áron
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Life-Cycle Data Management

Dokumentum Management

Kivitelezés, státuszkezelés

Termék Struktúra Management
Integrált termék és folyamattervezés

Beépített megjelenítés és digitális modell

Integration
Dobozon kívüli összeköt felületek a vezet CAD
megoldásokhoz

Change and configuration management
Közlés, ECR/ECO,
vagy kezelésmódosítás

“A tervezésben, kialakításban a cégek ezrei készítik a dokumentumokat, változtatják, helyrehozzák

azokat és másolatot készítenek róluk.
A mxSAP PLM-el több, mint 300.000 DM-et tudunk megspórolni egy év alatt. ”

(Source: Konrad Wegener, Schuler Pressen)

“A tervezésben, kialakításban a cégek ezrei készítik a dokumentumokat, változtatják, helyrehozzák

azokat és másolatot készítenek róluk.
A mxSAP PLM-el több, mint 300.000 DM-et tudunk megspórolni egy év alatt. ”

(Source: Konrad Wegener, Schuler Pressen)
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Program and Project Management

Strategic program management

Üzleti terv és színlelés

Project management

Projektmeghatározás és végrehejtás

Life-cycle profitability management

Keresetek egyesítése és profitabilitás egy életcikluson
keresztül

“ A vezetés feladata magas szint rizikó felvállalása, más osztályok egységes koordinációja
és a rendelkezésre álló eszközeink kihasználása:
my SAP PLM program, biztosított projekt management. Mi törekszünk ezen cél elérésére,
végrehajtjuk azt növekv hatékonysággal és lelki nyugalommal.”

(Markus Pölleritzer, IT Manager Frequentis Nachrichtentechnik GmbH)

“ A vezetés feladata magas szint rizikó felvállalása, más osztályok egységes koordinációja
és a rendelkezésre álló eszközeink kihasználása:
my SAP PLM program, biztosított projekt management. Mi törekszünk ezen cél elérésére,
végrehajtjuk azt növekv hatékonysággal és lelki nyugalommal.”

(Markus Pölleritzer, IT Manager Frequentis Nachrichtentechnik GmbH)

http://www.exxon.com/index.html
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Asset Life-Cycle Management

“Végrehajtjuk az árleszállítást in asset downtimes 5.0%-ról 3.1%-ra 5 hónapon át –

az árleszállítás a hibás m ködés id szakában 40%.

Ez segítette a termelés növekedését 10%-al ”
(Source: Securit Saint Gobain)

“Végrehajtjuk az árleszállítást in asset downtimes 5.0%-ról 3.1%-ra 5 hónapon át –

az árleszállítás a hibás m ködés id szakában 40%.

Ez segítette a termelés növekedését 10%-al ”
(Source: Securit Saint Gobain)

Technical assets management

Berendezési struktúrák, dokumentáció

Business partner collaboration

Szervízek és alkatrészek beszerzése

Preventive maintenance

Work clearance management

Work order cycle (el nytervezet, útvonaltervezet,
shutdown tervezet)

http://www.basf.de/de/
http://www.pratt-whitney.com/profile
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Quality Management

Quality engineering

Munkacsoport-tervezés, audit management
forgalmazó-kiértékelés, stabilitástanulmány

Quality control
Megfigyel workplace, mobilvizsgálat
statisztikai folyamat ellen rzése (SPC)

Quality improvement
QM manual, közlések, Internet
szervíz kínálatok, adatbázis megoldás

Quality collaboration
Adatcseremin ség, a konszesszió igénylésének egylépcs s feldolgozása

Vty

iscosi

“Az SAP PLM QM az el állítás minden egyes fázisában szisztematikus min ségellen rzést biztosít,

lehet vé teszi a legmagasabb szint standardok elérését és fenntartását a folyamataink

és termékeink számára. (Source: Haiko Harnack, IT Manager, DaimlerChrysler )

“Az SAP PLM QM az el állítás minden egyes fázisában szisztematikus min ségellen rzést biztosít,

lehet vé teszi a legmagasabb szint standardok elérését és fenntartását a folyamataink

és termékeink számára. (Source: Haiko Harnack, IT Manager, DaimlerChrysler )

http://www.nokia.com/
http://www.pratt-whitney.com/profile
http://www.ratiopharm.de/html/index.htm
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Environment, Health and Safety

ca.
Goldfarbe

12
34

56
78

90
12

34
56

78
9

leichtentzündlich
highly flammable

facilement
inflammable

ätzend
corrosive
corrosif

Testsubstance
Article: 0041504711
Batch: 1234567890

08-19-1998
D: Leichtentzündlich. Reagiert mit Wasser unter Bildung

giftiger und leichtentzündlicher Gase. Ätzend.
Eingeatmete ätzende Substanzen können zu einem
toxischen Lungenödem führen.

US: Highly flamable. Contact with water liberates toxic,
highly flammable gas. Corrosive. Inhaled corrosive
substances can lead to a toxic oedema of the lungs.

F: Facilement inflammable. Au contact de l'eau dégage des
gaz toxiques et extrêmement inflammables. Corrosif.
L'inhalation de substances corrosives peut provoquer un
oedème toxique pulmonaire.

“A mySAP PLM EH&S rugalmas, felhasználóbarát és megbízható termék, amely el segíti a szabályoknak

és a mindennapjaink vezérl veleteinek való megfelelést.  Legfontosabb el nye, hogy el segíti

a szabályozásoknak és a jogi követelményeknek való megfelelést is. (Dr. Peter Kuhlmann, ASHLAND Südchemie, Germany)

“A mySAP PLM EH&S rugalmas, felhasználóbarát és megbízható termék, amely el segíti a szabályoknak

és a mindennapjaink vezérl veleteinek való megfelelést.  Legfontosabb el nye, hogy el segíti

a szabályozásoknak és a jogi követelményeknek való megfelelést is. (Dr. Peter Kuhlmann, ASHLAND Südchemie, Germany)

Product safety

Termékjellemzés management/phrase management

Dangerous goods management
Veszélyes termékkezelési adatok

Industrial hygiene and safety
Biztonsági helyszínvizsgálat, kockázatbecslés

Waste management
Hulladékfeldolgozási folyamat

Occupational health
Egészségvizsgálati el írások, orvosi szolgáltatás



mySAP Supply Chain
Management



Mai logisztikai láncMai logisztikai lánc

Szakaszos értékesítési fókusz
Batch/offline kommunikáció
(telefon/fax/EDI)
Információ megosztása szakaszos
Aszinkron tervezés
Fogyáson alapuló tervek
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Supply Chain Management megoldás

Network

Supply
Chain
Hub

Network

Szállító

Partner Partner

Vev

Direct
Procurement

Beszerzés Értékesítés

Order
Fulfillment

Gyártás

Manufacturing

Supply Chain Design

Stratégia

Demand and
Supply Planning

Tervezés

Supply Chain Performance Management
Mérés

Supply Chain Event Management
Folyamatok követése

Supply C
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Együttm

ködés
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mySAP Supply Chain Management megoldás

Network

Supply
Chain
Hub

Network

Szállító

Partner Partner

Vev

Direct
Procurement

Beszerzés Transzport

Order
Fulfillment

Gyártás

Manufacturing

Supply Chain Design

Stratégia

Demand and
Supply Planning

Tervezés

Supply Chain Performance Management
Mérés

Supply Chain Event Management
Track

Supply C
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Hol kell a termelési kapacitásokat növelni?

Hatékony-e a logisztikai hálónk?

Ki kell-e helyezni termelési vagy
transzport folyamatokat?
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mySAP Supply Chain Management megoldás

Network

Supply
Chain
Hub

Network

Szállító

Partner Partner

Vev

Direct
Procurement

Beszerzés Transzport

Order
Fulfillment

Gyártás

Manufacturing

Supply Chain Design

Stratégia

Demand and
Supply Planning

Tervezés

Supply Chain Performance Management
Mérés

Supply Chain Event Management
Track
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Milyen az értékesítésem?
Mi a hatása az okozati faktoroknak?
Mi a hatása a promóciónak és a
versenytársaknak?
Mi a hatása az új termékeknek?
Megvalósítható-e az értékesítési terv a
jelenlegi logisztikai hálón?
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mySAP Supply Chain Management megoldás

Network

Supply
Chain
Hub

Network

Szállító

Partner Partner

Vev

Direct
Procurement

Beszerzés Transzport

Order
Fulfillment

Gyártás

Manufacturing

Supply Chain Design

Stratégia

Demand and
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Tervezés

Supply Chain Performance Management
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HubMikor és hol kell anyagokat beszerezni,
termelni, raktározni?
Hogy tudom minimális költséggel a
szükségleteket biztosítani?
Figyelembe lehet-e venni minden
befolyásoló tényez t?
Milyen a profit és költség hatékonyságnak
megfelel termék összetétel?
Milyen konzekvenciával jár a szervízszint
változása?
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mySAP Supply Chain Management megoldás
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Mi az optimális termelési terv figyelembe
véve a vev k kiszolgálását és a teljes
költséget?
Milyen anyag, kapacitás és er forrás
szükséges és mikor?
Milyen az optimális termelési sorrend
figyelembe véve az eé készületi id t,
költséget, és maximális késést?
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mySAP Supply Chain Management megoldás
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A vev i rendelést raktárról vagy más
forrásból elégítsük ki?
Új gyártási rendeléssel elégítsük-e ki, van-
e elegend anyag és kapacitás
rendelkezésreállás?
Helyettesít termékkel vagy más
lokációról elégítsük-e ki a szükségletet?

Mely transzport rendeléseket lehet
összevonni?
Milyen transzport metódust válasszunk?
Milyen szálítási útvonalat?
Mik a minimális transzport költségek?
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mySAP Supply Chain Management megoldás
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Honnan szerezzem be optimálisan az
alapanyagaimat?
Mi a hatása alternatív szállító
kivállasztásának?
Hogyan tudom a tervezésbe bevonni a
szállítóimat?
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mySAP Supply Chain Management Solutions

Distributed
Execution

Continuous
Performance
Management

Dynamic
Collaboration

Event-Driven
Coordination

Adaptive
Planning

mySAP Supply Chain Management comprises components to build
and manage Adaptive Supply Chain Networks

Advanced Planner & Optimizer

Private Exchange

Supply Chain
Event Manager

Manufacturing,
Warehouse Mgmt,
Transportation Mgmt

Business
Information
Warehouse

Fulfillment
Coordination

Portals

Adaptive
Networks
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Colgate-Palmolive
13%-os készletcsökkentés 12 hónap alatt

13%-os cash flow növekedés a továbbfejlesztett tervezési és ütemezési id k által

A CPFR alkalmazással 98%-os prognózis pontosság

Hylsa
40%-ról 80%-ra növekedett az prognózis pontosság

Rendelések pontos teljesítése, ügyfelekhez történ pontos kiszállítás 70%-ról 90%-ra n tt

16%-os készárukészlet csökkenés

Rövidített tervciklus 3 napról 2 órára rövidül
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Fischerwerke
A rendelések pontos, majdnem 100%-os id ben és teljes mennyiségben történ kiszállítása
Késztermékek és alkomponensek készletének 20%-os csökkenése
Optimalizáció általi termelési kapacitás 10%-os növekedése (további t kebefektetés nélkül)
Az ellátási lánc mentén javuló átláthatóság, azaz további flexibilitás a rövid határidej rendelésekre és csökkentett költségek,
melyek több mint 20 ezer dollárt spóroltak az els évben
Tervezési min ség az összes tervezési osztályon javult/megbízható el rejelzések, rövidebb tervezési id k, ( a változások
gyorsabb felismerése a gazdasági rendszerben)

Goodyear
30%-os készletcsökkenés

4 hétr l 1 hétre csökkentett a szügségletterv kialakítása

80%-al csökkentett tervez i létszám

Rendelési id k szállítói kötelezettségek id ben és teljes mennyiségben történ
szállítás javulása

Ellátási lánc jobb átláthatósága és továbbfejlesztett, váratlan keresleti
változásokra történ reagálás



mySAP Customer Relationship
Management
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Az üzlet átalakulása

Mér számok Pénzügy
Pénzügy és ügyfél-
elégedettség vagy

folyamat
BSC

Fókuszban az
egyéni

teljesítmény

Fókuszban a
csoport

Fókuszban az
ügyfél-elégedettségEmberek

Funkció- és
“osztály”-orientált

Integrált Ügyfélközpontú

Szétszórt
Back- és

Front-Office
integráció

Teljesen integrált

1996 1998 2000 2002 2004 2006

Technológia

Széthúzás Integráció Együttm ködés

Folyamatok

= Vállalatok 2000-ben = Vállalatok 2004-ben
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Mi a CRM?

Pénzügy

Ügyfelek

Tele-
Marketing

B to C
e-CRM

Elosztás és
logisztika

Gyártás

K+F

Emberi
er forrás

“Back-Office”
funkciók

integrálása Marketing
Információs
Rendszer

Marketing
adatbázis

Területi
értékesítés

Kiskeres-
kedelem

B to B
e-CRM

“Front-Office”
funkciók

integrálása

Ügyfél
szolgálat

Ügyfél
támogatás

Telefonos
értékesítés

Partner
Relationship
Management

Elégedettebben
“viselked ” ügyfelek

Ügyfél-központú folyamatok

Szállítók

Ügyfelek
megismerése
és megértése

Nagyobb
ügyfélkör
elérése

E-Business

Vállalat
ügyfelek köré
szervezése

Hatékonyabb
ügyfél-kapcsolatok
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CRM komponensek

Ügyfél Termékek
és szolgáltatások

Értékesítési és
kapcsolati
csatornák

Marketing

ÉrtékesítésÜgyfél-
szolgálat

Személyes kapcsolat

Internet

Fax

Call Center
Termék -és

szolgáltatás fejlesztés

Termék életgörbe
követés

Folyamat
fejlesztés
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CRM értéklánc (részlet)

Ügyfél elemzés
és szegmentálás

Nyereségesség
elemzés

Viselkedés
modellezés

Szimuláció és
tesztelés

Üzleti
folyamatok

Kampány
fejlesztés

Tartalom
menedzsment

Csatorna
menedzsment

Átadás a
csatornáknak

Eseményvezérelt
Kioldók

Akció
kiválasztás

Ügyfél
iterakció

Csatorna
visszacsatolás

Adattárház

CRM
adatpiac

Business
intelligence

Adat
gy jtés

Kapcsolat
tervezés

Ügyfél
iterakció

menedzsment

Eseményvezérelt
kioldók
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vállalat

SAP CRM - csatornák

ügyfél

Direkt
kapcsolat

Direkt
kapcsolat

InternetInternet

Contact
Center

Contact
Center

Interaktív kapcsolatok
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mySAP CRM funkcionális térkép
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Példa: rendelésfelvétel menedzsment

Integrált folyamat: “Front-Office” – “Back-Office” rendszerek

Logisztika
szállításBeszállító Front-Office

AlkalmazásPénzügy Ügyfél

Rendelés

Gyártás
foglalás

Ellen rzés:
Rend. állás

Rendelés
létrehozás

Áru
fogadása

Ajánlat
(Árazás is)

Ajánlatkérés

Szállítás

Számlázás Számla
fogadása

Fizetés

Számvitel
update

Alkatrészek

Ellen rzés:
Credit Limit

Order Status:
Nyitott

Order Status:
Kiszállított

Order Status:
Számlázott

Order Status:
Fizetett

“BACK-OFFICE” “FRONT-OFFICE”
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A CRM haszna

CRM

Hívási modell
elemzése

Ügyfél
profitabilitás

Ügyfél
szegmentálás

és célközönség
meghatározás

E-Commerce
üzletek

Ügyfél
ismeret

növekedése
Csatorna

optimalizálás

Call Center
hatékonyság

“Beszéd id ”
csökkenése

E-Business
képesség

Kereslet
menedzsment

Ügyfél
szolgálat

Marketing

Értékesítés

Csatorna és
kampány

elemzések

Kampány
menedzsment

Rövidebb
értékesítési id

Integrált
értékesítési
csatornák

Megrendelés
konfigurálás

Lehet ségek
menedzselése

Átfogó kép az
ügyfelekr l
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Köszönöm a figyelmet!

tamas.herger@sap.com
www.sap.hu
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