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Bevezetés az SAP ERP 

logisztikai rendszerébe
 A logisztikai komponensek

A logisztikát a SAP R/3 rendszerében 

számos alkalmazás, komponens és funkció 

testesíti meg, amelyek lehetővé teszik az 

anyagmozgatási és a szolgáltatások iránti 

igények, illetve a belső megrendelések, 

termelési, tárolási és minőségbiztosítási 

folyamatok automatizálását. 



Bevezetés az SAP ERP 

logisztikai rendszerébe
 A logisztikai komponensek

Az SAP jelenlegi 6.0-ás verziója számos új 

logisztikai funkcióval bővült, amelyek a 

globális kereskedelemben, az ügynöki 

tevékenységekben stb. nyújtanak segítséget. 

Az alapvető logisztikai funkciók azonban az 

évek során lényegesen nem változtak 

(Mazzulo–Wheatley, 2011). 



A logisztikai komponensek

 Anyaggazdálkodás - Materials Management

Az Anyaggazdálkodási modul az SAP egyik legrégebbi 

funkciója, amely az egész vállalat működését 

behálózza. 

Az MM modul legfőbb komponensei a fogyasztó-

orientált tervezés, a beszerzések, a 

készletgazdálkodás, a logisztikai számlák ellenőrzése 

és a raktározás. 

A logisztikai műveletek során szükséges olyan 

törzsadatoknak (anyag, szolgáltatási, vevő stb.) a 

kezelése, amelyet a felhasználók más rendszerbeli 

modulokkal megosztanak. 



A logisztikai komponensek

 Anyaggazdálkodás - Materials

Management (MM)

A törzsadatok mellett további specifikus 

objektumokat is tartalmaznak (pl. 

beszerzések info rekordjai, kvóták, források 

listái stb.), amelyek kiemelt szerepet 

töltenek be a rendszerben a különböző 

tranzakciók végrehajtása és ellenőrzése 

során.



A logisztikai komponensek

 Értékesítés - Sales and Distribution (SD)

Az Értékesítés modul magába foglalja a 

teljes ellátási-lánc folyamatokat, a vevői 

ajánlatkéréstől, a konkrét megrendelésig, a 

szállítás végrehajtásán keresztül, a 

számlázási és fizetési tevékenységekig. 

A logisztikai folyamatok végrehajtása 

szorosan kapcsolódik a kiválogatási, 

csomagolási és szállítási funkciókhoz.



A logisztikai komponensek

 Logisztikai Végrehajtás - Logistics Execution

(LE)
A Logisztikai Végrehajtás (LE) SAP-n belüli funkcióiba 

beletartozik a termékek vállalaton belüli teljes mozgatása, 

amely a termékek átvételével kezdődik, a beérkezett 

szállítmányok osztályozásával, csomagolásával stb. folytatódik 

egészen a megrendelőhöz való végső eljuttatásig. 

Ez az alkalmazás az ún. adattárházak (warehouses) 

segítségével hajtódik végre. 

A termékek a szállítási megrendelés után, természetesen a 

saját gyárakon, raktározási helyeken stb. keresztül az egyes 

készletgazdálkodási és szállítmányozási funkciók segítségével 

eljutnak a megrendelőkhöz. 



A logisztikai komponensek

 Termelés-tervezés és Kontrol -

Production Planning and Control (PPC)
A Termelés-tervezés és Kontrolling rendszerfunkciói a 

vállalatok termelési folyamatait támogatják. 

A termelési folyamat a szükségletek felmérésével 

kezdődik, amely szorosan kapcsolódik az inputok 

előtervezéséhez, az anyaggazdálkodási törzsadatok 

kezeléséhez stb. 

A tervezési folyamat elemeit a rendszer a múltbeli 

fogyasztási értékekkel, az értékesítési volumennel, 

különböző statisztikai számításokkal jelzi előre a jövőbeni 

követelmények meghatározása érdekében.



A logisztikai komponensek

 Üzem Karbantartás - Plant Maintenance (PM)

 A modullal a vállalatok és a vásárlók számára a 

különböző felszerelések és további technikai 

berendezések tarthatók karban. 

 A rendszer funkciói lehetővé teszik a tervezési, 

ütemezési, karbantartási és megelőzési vizsgálatok, 

illetve a különböző külső szolgáltatások 

végrehajtását. 

 A PM modul saját önálló komponensekkel 

rendelkezik, mint például az üzem karbantartási, 

törzsadat kezelési, és egyéb funkcionális logisztikai 

egységek.



A logisztikai komponensek

 Vásárlói Szolgáltatások - Customer Service 

(CS)

A vásárlók kiszolgálását teszi lehetővé garanciális 

javítási és további karbantartási szolgáltatások 

nyújtásával. 

A garanciális szolgáltatások kiemelt jelentőséggel 

bírnak a vállalati hatékonyság és a vevői 

elégedettség növelésében.



A logisztikai komponensek

 Minőség Biztosítás - Quality Management 

(QM)

A minőségbiztosítás elemei integráltan szerepelnek 

számos SAP modulban, amely megfelel a vállalat- és 

ágazat-specifikus rendszer követelmények 

igényeinek. 

A standard QM támogatja az olyan 

minőségmenedzsment funkciókat, mint például a 

minőségi (ISO) szabványokhoz kapcsolódó 

tervezési, ellenőrzési és integrált logisztikai 

vizsgálatokat.



A logisztikai komponensek
 SAP Globális Kereskedelem Menedzsment -

Global Trade Management (GTM)

A GTM az SAP Üzleti csomag részeként áll 

rendelkezésre. 

A fejlesztése során figyelembe vették az olyan 

nemzetközi kereskedelemben tevékenykedő üzleti 

partnerek igényeit, amelyek a világ számos 

országában nagyszámú szerződést kötnek, illetve 

bonyolítanak le. 

A GTM egyik legfontosabb célkitűzése az ellátási 

lánc hatékonyságának fenntartása, és fejlődésének 

biztosítása a logisztikai, számviteli elemek integrált 

biztosításával. 



A logisztikai komponensek

 SAP Globális Kereskedelem Menedzsment -

Global Trade Management (GTM)

A GTM folyamatai a hazai és külföldi kereskedelmet 

egyaránt érintik. 

Minden egyes folyamat egy ajánlatkéréssel kezdődik 

és szerződéskötéssel folytatódik. 

A vásárlóval, illetve a szállítóval kötött 

megrendelések egyéni alkalmazása és konfigurálása 

mind az SD mind pedig az MM modulban 

megoldott. 

A vevői és szállítói törzsadatokat a rendszerben 

előírtaknak megfelelően kell kezelnie. 



A logisztikai komponensek

1. ábra: Az FI, MM és SD modulok 

kapcsolata



A logisztikai komponensek

 SAP Globális Kereskedelem Menedzsment 

- Global Trade Management (GTM)
Az olyan további SD elemek, mint például az 

árengedmények adása, és további kereskedelmi 

tranzakciók szintén szükségesek a hatékony GTM 

alkalmazás érdekében. 

A Kereskedelmi Szerződések – Trading Contract, mind a 

vevői, mind pedig szállítói megrendelésekkel, a 

Kereskedelmi Végrehajtások (Trading Execution) pedig a 

szállítással, az árubeérkezéssel, a számlázással stb. állnak 

szoros kapcsolatban. 

A számviteli modulok (FI – AR, AP) felelősek a könyvelési 

funkciók megfelelő végrehajtásáért.



Vállalati struktúrák az SAP-ban

 A logisztika egy folyamat-orientált 

megközelítés, ezért igazodnia kell a 

vállalati struktúrához (Chudy–Castedo, 

2012). 

 A vállalati struktúra számos területet 

magába foglal, úgymint a pénzügyi, 

logisztikai, gyártási és értékesítési stb. 

területek. 



Vállalati struktúrák az SAP-ban

 Ügyfél - Client

A legmagasabb szintű elem a SAP 

struktúrájában. ( Megjegyzés: az ügyfél 

számot mindig meg kell adnunk a 

bejelentkezéskor.)



Vállalati struktúrák az SAP-ban

 Vállalati kód – Company Code

A vállalati kód az első funkcionális szint, 

amely kapcsolódik az FI modulhoz. 

A vállalati kód a társaság jogi személyiségét 

tükrözi. 

Az SAP-ban a vállalatnak legalább egy 

vállalati kóddal kell rendelkeznie.



Vállalati struktúrák az SAP-ban

 Üzem - Plant

Ez a logisztikai elem-struktúra a vállalat működési 

szintjét testesíti meg. 

A működési szint csúcsán az üzem áll. 

Az üzemi szinten hajtódnak végre az olyan vállalati 

tevékenységek, mint például a megrendelések, 

termelés, raktározás és értékesítés stb. 

Az üzem egy olyan strukturális eleme az SAP-nak, 

mely a fizikai elhelyezkedését determinálja a 

vállalatnak. 

Az üzemi szint alatt még jó néhány funkcionális 

terület létezik a rendszerben.



Vállalati struktúrák az SAP-ban

 Raktározási Hely - Storage Location

A raktározási helyeken tárolják a különböző 

anyagokat. 

A SAP rendszerében a raktározási helyekhez kötik 

az egyes termék értékére, minőségére vonatkozó 

adatokat. 

Minden egyes alkalommal, amikor egy termék 

megérkezik egy szállítótól, illetve a vevőhöz kerül, 

akkor a rendszerben megrendeléseket használnak. 

A termék darabszámában bekövetkezett 

változásokat a raktározási helyeken lehet nyomon 

követni, emellett a folyamatok az FI főkönyvi 

számláin szintén könyvelődnek.



Vállalati struktúrák az SAP-ban

 Raktár - Warehouse
A raktárak és a hozzájuk rendelt azonosítók alapján a 

termékek raktározásához használt pl. ládát, rekeszt stb. lehet 

azonosítani. 

A raktározási hely pedig arról tájékoztat, hogy éppen mennyi 

terméket lehet felhasználni, amely a raktári azonosíthatókkal 

kérdezhetők le egyszerűen. 

Az azonosító alapján a raktározási típust, szekciót és 

tárhelyet lehet nyomon követni. 

A raktározási típus a termékek logikai és fizikai 

elhelyezkedésére utalnak, amelyek alapján a különböző 

szelektálási technikákat határozzák meg. 

A raktározási típushoz legalább egy raktározási szekció 

tartozik, amellyel csoportosítani és külön választani lehet a 

termékeket a különböző tárhelyeken.



Vállalati struktúrák az SAP-ban

 Beszerzési Szervezet - Purchasing

Organization

A beszerzési szervezet testesíti meg a 

vállalatok különböző beszerzési csoportjait 

(alapanyagok, eszközök és berendezések 

stb.).



Vállalati struktúrák az SAP-ban

 Beszerzési Csoport - Purchasing Group

A beszerzési csoportok mutatják meg, hogy 

kik lesznek azok a személyek, akik felelősek 

a beszerzési folyamatért. 

Minden egyes csoport törzsadattal 

rendelkezik, amely tartalmazza a nevüket, 

elérhetőségüket (mail, fax, telefon stb.).



Értékesítés (Sales Distribution)

 Az Értékesítési - Sales and Distribution 

(SD) modul az SAP-ban magába foglalja a 

vállalaton belüli teljes ellátási lánc 

funkciókat (Mohapatra, 2014). 



Értékesítés (Sales Distribution)

 Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 

Az SAP rendszere lehetővé tesz számos 

komplex üzleti egység definiálását, amellyel 

bemutatható a vállalatok funkcionális és 

strukturális jellemzői. Ebben a fejezetben, 

először, az SD modulban használatos 

komponenseket tekintjük át (lásd 2. ábra).



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
2. ábra: A vállalati struktúrák áttekintése a 

SAP SD moduljában



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Értékesítési Szervezet - Sales

Organization

Az Értékesítési Szervezetek egy saját vállalati 

struktúrával rendelkeznek a logisztikában azért, 

hogy a termékek és szolgáltatások elosztását 

egyértelműen meghatározhassák. 

Egy értékesítési szervezetnek legalább egy vállalati 

kóddal kell rendelkeznie. 

Az értékesítési szervezetek saját törzsadat 

állománnyal rendelkeznek, amelyek tartalmazzák 

többek között az elérhetőségét (címét), az 

alkalmazott kereskedési árfolyamát stb.



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Elosztási Csatorna - Distribution Channel

Az elosztási csatorna azonosítja azokat a 

lehetőségeket a vásárlók számára, amelyeken 

keresztül megszerezhetők az egyes termékek és 

szolgáltatások, mint például a nagy és 

kiskereskedelmi, internetes értékesítés stb. 

Egynél több üzem és elosztási csatorna, illetve 

azok kombinációi szükségesek a logisztikai 

funkciók megfelelő működéséhez.



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Elosztási Csatorna - Distribution Channel

Az elosztási csatorna meghatározása után a 

következő SD funkciók érhetők el:

 az anyagok és szolgáltatások törzsadat kezelése,

 a vevői törzsadatok létrehozása és kezelése,

 komplex árstratégiák meghatározása,

 az értékesítési dokumentációk típusának 

meghatározása,

 az értékesítési csatornák használata a 

nyilvántartásokban.



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Diviziók - Division

Az SAP vállalati szintű struktúrája nagyon 

sokféle termékre és szolgáltatatásra épül.

Az elosztási listák hasonlóak egy-egy önálló 

divízióhoz, amelyek összetett értékesítési 

szervezetekhez kapcsolódnak. 

Egy divízióra mindenképpen szükség van a 

logisztikai funkciókhoz.



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Értékesítési Üzlet - Sales Office

Az értékesítési üzletek alkalmazása a 

rendszerben opcionális. 

Az üzleteket hozzá lehet rendelni legalább 

egy értékesítési területhez, csoporthoz, 

illetve a kapcsolat tartásért felellős 

személyekhez.



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Értékesítési Csoport - Sales Group

Az értékesítési csoportok alkalmazása a 

SAP-ban szintén nem kötelező, általában az 

értékesítéssel megbízott személy, vagy 

személyek alkotják.



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Értékesítési Terület - Sales Area

Az egyik legalapvetőbb komponens, amelyre 

szüksége van az SD modulnak az az értékesítési 

terület. 

Az értékesítési terület az értékesítési szervezetek, 

értékesítési csatornák és divíziók kombinációjából 

jöhet létre. 

Az értékesítési terület alapvetően az értékesítési 

csatornát határozza meg, amelyen keresztül az 

értékesítési szervezet eladhatja a termékeit és 

szolgáltatásait.



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Hitelkeret Ellenőrzési Terület - Credit 

Control Area

A hitelkeret ellenőrzés alapvetően egy FI 

funkcionális egység, amely folyamatosan 

figyelemmel kíséri, hogy a hitelek felhasznált 

szintje meghaladja-e a maximális limitként 

beállított értékeket. 

A hitelkeret ellenőrzéséhez legalább egy 

vállalati kód szükséges.



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Üzem, Raktározási Hely - Plant, Storage 

Location

Az üzem, vagy gyár a gyártáshoz, 

raktározáshoz és az elosztáshoz szükséges.

Az üzemek kapcsolatban állnak a Vállalati 

Kóddal, az Értékesítési Szervezettel és az 

Elosztási Listával. 

A Raktározási Hely szintén szükséges a 

termékek készletezéséhez és a szállítások 

végrehajtásához.



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 

 Berakodási Pont - Shipping Point

Ez a vállalati struktúra komponens az elosztási 

tevékenységért felelős. 

Legalább egy Berakodási Ponthoz ki kell jelölni egy 

rakodási dokkot, depót, vagy a megfelelő felelős 

emberek egy csoportját. 

A Berakodási pontoknak saját elérhetőséggel kell 

rendelkezniük, illetve elő kell jegyezniük az áruk 

szállításával és a feltöltéssel kapcsolatos 

folyamatokat. 

A rakodási pont befolyással bír a raktározás helyére, 

illetve a szállítási kondíciókra. 



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Kirakodási Pont - Loading Point

A Berakodási Pontok mellett a logisztikai 

folyamatok végrehajtásához Kirakodási 

Pontokat is kell kijelölni, mint például 

dokkokat, felelős személyeket stb.



Szervezeti struktúrák az SD 

modulban 
 Szállítás Tervezési Pont - Transportation

Planning Point

A szállítások megtervezéséhez tervezési pontokat 

lehet kapcsolni minden egyes vállalati kódhoz. 

Ez a fizikailag és létező egység felelős a 

beszállításért, földrajzilag behatárolt területekért 

stb. 

( Megjegyzés: legalább egy tervezési pontra szükség 

van a megfelelő működés érdekében, amelyet nem 

lehet más vállalati kódokkal megosztani.)



A Global Bike Inc. (GBI) vállalat 

az Értékesítési (SD) modulban

 A következő példa vállalattal demonstráljuk a 

SAP logisztikai funkcióit. 

A Global Bike Group csoport tagja a Global Bike 

Inc. (GBI), amely az USA-ban, a leányvállalata pedig 

Global Bike Germany GmbH Németországban 

bejegyzett vállalkozás. Észak-Amerikában 

(Dallasban, San Diego-ban és Miami-ban) 

tevékenykedik a keleti (East) és (West) nyugati 

régiókra osztva.

Németországban pedig az északi régióban 

(Hamburg), illetve délen (Heidelberg) szintén 

megtalálható. 



A GBI vállalati struktúrája az SD 

modulban



Folyamatok az értékesítésben

 Az Értékesítés (SD) modul funkciói a SAP 

R/3 rendszerében magukba foglalják a 

standard üzleti funkciókat, amelyeket 

minden egyes iparágban alkalmazni lehet. 

(Lásd 4. ábra).



Az Értékesítés folyamatai



Folyamatok az értékesítésben

 Értékesítés előtti (Pre-Sales) 

tevékenységek
A valós üzleti életben bevett gyakorlat, hogy az értékesítés 

előtt, az üzlet lebonyolításhoz információkat kell szerezni 

és azokat a SAP rendszerében törzsadatként kell tárolni 

meglévő és potenciális ügyfelekről. 

Az üzlet megkötéséhez tehát először egy érdeklődés 

(inquiry), illetve esetleg árajánlat (quotation) formájában a 

felek felveszik egymással a kapcsolatot. 



Folyamatok az értékesítésben
 Értékesítés előtti (Pre-Sales) 

tevékenységek
Ezek a logisztikai dokumentumok segítséget nyújtanak az 

értékesítéssel kapcsolatos fontos adatok 

meghatározásához, amelyekkel az értékesítési 

folyamatokat meg lehet tervezni, előre lehet kalkulálni és 

végső soron alapjául szolgálnak a tényeleges 

megrendeléseknek (sales orders). 

Az értékesítésekkel kapcsolatos tevékenységek 

megalapozásához elengedhetetlenül szükségesek az 

értékesítés előtt álló termékekről az adatok folyamatos 

karbantartása, amelyek alapjául szolgálnak a későbbiekben 

megkötendő nagyobb szerződések és a beütemezett 

megállapodások végrehajtásához.



Folyamatok az értékesítésben

 Megrendelési Folyamatok (Order Processing)
A megrendelési folyamat számos tevékenységet magába foglal 

és általában a megrendelés (sales order) rögzítésével kezdődik. 

A következő lépésben, amennyiben a kérdéses termékek és 

szolgáltatások nem állnak rendelkezésre, további kiválasztási 

(picking), csomagolási (packing) és szállítási (shipping) 

tevékenységekre van szükség. 

A megrendelési dokumentum elsősorban adatokat tartalmaz a 

vevő által támasztott igényekről. A rendszer rendszeresen 

karbantartja és használja is ezeket a törzsadatokat a 

szerződések teljesítése érdekében. A megrendelések egyaránt 

tartalmaznak információkat a partnerekről (megrendelők, 

árufogadók stb.) az anyagokról, mennyiségekről, árakról, és 

további szállítási határidőkről a kézbesítésnek megfelelően.



Folyamatok az értékesítésben

 Megrendelési Folyamatok (Order Processing)

A termékek elérhetőségét folyamatosan 

nyomon lehet követni, és szükség esetén 

módosítani is lehet az igényeknek megfelelően. 

A megrendelés által támasztott 

követelményeket a rendelkezésre álló 

készletállomány alapján lehet meghatározni. 

A szükséges termékek felhasználását 

szállítással, vagy termelési megrendeléssel, 

illetve további belső megrendelésekkel lehet 

teljesíteni.



Folyamatok az értékesítésben

 Megrendelési Folyamatok (Order Processing)

A szállítási napon a szükséges 

dokumentumokat a rendszerben elkészítik, a 

megfelelő szállítási útvonalakat meghatározzák. 

A kiválasztási, csomagolási stb. folyamatokat 

szintén rögzítik. A szállítási megrendelés 

(transfer order) tartalmazza a korábban 

elkészített dokumentumok törzsadatait. A 

szállítási megrendelés jóváhagyásával a 

kiválasztási tevékenységek befejeződnek.



Folyamatok az értékesítésben

 Megrendelési Folyamatok (Order Processing)

A logisztikai modul szállítmányozási funkciói a 

rakománnyal kapcsolatos szolgáltatásokat 

nyújtókkal történő együttműködéssel kezdődik 

el, tartalmazza a tenderezési folyamatot és a 

szállítási költségekkel kapcsolatos 

dokumentumok kiállításával fejeződnek be, 

amely magába foglalja a pénzügyi teljesítéssel 

kapcsolatos tevékenységeket is. 

A szállításhoz kapcsolódó csomagolási és 

fuvarleveleket ezzel párhuzamosan készítik el.



Folyamatok az értékesítésben

 Megrendelési Folyamatok (Order Processing)

A termékek eljuttatása fejezi be a teljes 

értékesítési folyamatot, amelynek 

következtében az áru megérkezik a 

megrendelőhöz, vagy a szolgáltatást 

visszaigazolja a megrendelő és végezetül az FI 

modulban a szükséges könyvelési analitikák 

elkészülnek.



Folyamatok az értékesítésben

 Számlázás - Billing

Az értékesítés utolsó állomásaként a vásárló 

fizetési kötelezettségének teljesítése előtt a 

számlázási dokumentumok elkészülnek és 

értesítik a vásárlót a fizetési igényről. 

A számlázási dátum rákerül az értékesítési, 

szállítási és a további hitelezéssel, betétkezeléssel 

összefüggő dokumentumokra egyaránt. 

A számlázási dokumentumok elkészültével, a 

tételek megfelelő főkönyvi számlákon, úgymint a 

vevőkövetelések és a bevételek számláin 

megjelennek.



Folyamatok az értékesítésben

 Pénzügyi Számvitel - Financial Accounting

Az értékesítés dokumentumai elkészültek a 

termékek eljuttatása után, majd ezt követően a 

számviteli bizonylatokban az árumozgással 

kapcsolatos tételek rögzítődnek. 

A szállítmányozással kapcsolatos szolgáltatások 

befejeződtek, a vevőkkel szembeni követelések és 

a vevőtől beérkező fizetések szintén 

könyvvezetésre kerülnek szemben a korábban 

kiállított számviteli bizonylatokkal.



Folyamatok az értékesítésben

 Pénzügyi Számvitel - Financial Accounting

Ezzel a záró folyamattal minden 

értékesítéssel kapcsolatos tevékenység 

befejeződik, a rendszerben elkészültek a 

szükséges logisztikai dokumentumok, a 

törzsadatok frissültek az Értékesítési 

Információs Rendszerben (SIS), vagy a 

rendszer saját belső adattárházában a SAP 

Business Warehouse-ban (Chudy et al., 

2015).



Anyaggazdálkodás - Material

Management (MM)

 A szervezeti struktúra az MM 

modulban

A SAP rendszerében számos komplex üzleti 

egység rendelkezésre áll a beszerzési 

folyamatokkal összefüggésben. Ebben a 

fejezetben röviden áttekintjük, hogy az 

Anyaggazdálkodási modulban milyen 

logisztikai egységeket alkalmaznak 

(Bowersox–Closs, 2012):



A szervezeti struktúra az MM 

modulban

 Ügyfél - Client

Az Ügyfél egy olyan független környezet, 

amely képes önállóan működni. Az ügyfél az 

anyagazdálkodásban különálló 

törzsadatokkal rendelkezik.



A szervezeti struktúra az MM 

modulban

 Vállalati Kód - Company Code

A Vállalati Kód a legkisebb szervezeti 

egység, amelyet a teljes rendszer képes 

karbantartani. 

A Vállalati kód egy olyan FI egység, amely 

képes az összes logisztikai folyamatot 

vezérelni, amely a termékek 

könyvvezetéséhez és teljes auditálásához 

szükséges.



A szervezeti struktúra az MM 

modulban

 Üzem - Plant

Az Üzem egy olyam működési terület a 

vállalaton belül, amely képes megosztani a 

logisztikai beszerzési folyamatokat a gyártás, 

az elosztás, a megrendelés, a karbantartás 

és a tervezés szempontjából.



A szervezeti struktúra az MM 

modulban

 Raktározási Hely - Storage Location

Ez a szervezeti egység képes megkönnyíteni 

a különböző termékek elhelyezését a 

vállalaton és az üzemeken belül.



A szervezeti struktúra az MM 

modulban

 Megrendelő Szervezet - Purchasing

Organization

A gyárak vásárlási tevékenysége a 

Megrendelő Szervezeteken keresztül 

hajtódnak végre. 

A Megrendelő Szervezetek felelősek a 

termékek és a szolgáltatások 

megrendelésért. 

Másképpen fogalmazva a szállítókkal 

egyeztetnek az egyes megrendelésekkel 

kapcsolatos fizetési feltételekről.



A szervezeti struktúra az MM 

modulban

 Megrendelési Csoport - Purchasing

Group

A megrendelési Csoport egy olyan 

kulcsfontosságú szervezeti egység, amely a 

vásárlót, vagy vásárlói csoportokat 

reprezentálja. 

A csoport és egyes tagjai felelősek bizony 

megrendelési folyamatokért, mint például a 

termékek, termékcsoportok beszerzésért.



A beszerzési folyamat

A tipikus beszerzési (Procurement) folyamat a 

következő elemeket tartalmazza (Akash, 2012):

 A követelmények meghatározása -

Determination of requirements
A folyamat során elkészítik a megrendelés igényeket 

(Purchase Requisition) azért, hogy értesítsék a 

megrendelésekkel foglalkozó üzleti egységeket a felmerülő 

igényekről. a törzsadatok megfelelő kezelése után a 

rendszer automatikusan egy megrendelési tervet (planned

order), vagy egy megrendelési igényt készít el. Az előbbi 

dokumentum igény szerint átalakítható az utóbbivá.



A beszerzési folyamat

 A rendelkezésre álló erőforrások 

meghatározása - Determination of supply

source
A rendszer támogatja a vásárlókat a rendelkezésre álló 

erőforrások meghatározásával. 

A rendelkezésre álló erőforrásokat a vásárlók számára 

árajánlati igények készítése (RFQs) során használhatják fel a 

későbbiekben. 

Emellett a megrendelésekre (Purchase Orders), 

szerződésekre (Contracts), és egyéb fizetési feltételekre 

(Conditions) lehet a későbbiekben ezekkel az igényekkel 

hivatkozni a rendszer logisztikai funkcióiban. 



A beszerzési folyamat

 Szállítók kiválasztása -Vendor selection

A beszerzési igények árdifferenciáinak 

összevetése után a beszerzési folyamatban 

már könnyedén ki lehet választani a 

megfelelő szállítókat. 

Az egyes ajánlatokat itt el lehet 

automatikusan utasítani, amennyiben nem 

megfelelőnek találták őket.



A beszerzési folyamat

 A megrendelési folyamat - Purchase order

processing

A szállítói megrendeléseket (Purchase

Orders) egyenként manuálisan, vagy 

automatikusan is el lehet készíteni a 

rendszerben. 

A megrendelésekhez szükséges adatokat, 

amennyiben szükség van rá, a megrendelési 

igényekből át lehet másolni.



A beszerzési folyamat

 A megrendelések nyomon követése -

Purchase order monitoring

Ez a megrendelési folyamat figyelemmel 

kíséri a megrendelés státuszát úgy, mint a 

szállítási folyamatot, a számlázást stb. 

A nem teljesített megrendelésekre a 

szállítóknak emlékeztetőt is lehet küldeni.



A beszerzési folyamat

 Áru beérkezés - Goods receipt

Az áruk beérkeztetés során a beérkező 

szállítmányokat azonnal rögzítik a rendszerben a 

megfelelő megrendelés számokra hivatkozva, hogy 

minél jobban csökkentsék a felesleges 

folyamatokat. 

A beérkezés során szintén ellenőrzik, hogy a 

megrendelésnek megfelelő mennyiségben és 

feltételek mellett érkezett be a vállalathoz. 

A rendszer automatikusan frissíti a 

megrendelésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat.



A beszerzési folyamat

 Számlák ellenőrzése - Invoice verification

A beérkező számlák helyességét a 

rendszerben folyamatosan ellenőrzik a 

korábban megküldött megrendeléseknek 

megfelelően. 

A megrendelések ellenőrzése egyben 

lehetővé teszik az árak és mennyiségek 

közötti különbségek kiszűrését.



A beszerzési folyamat

 A fizetési folyamat - Payment processing

A fizetési folyamat rendezi a szállítókkal 

szembeni kötelezettségeket. 

A számviteli részleg felelős a rendszer 

folyamatának megfelelő végrehajtásáért.

A standard megrendelési folyamatokon 

kívül természetesen léteznek még további 

logisztikai funkciók is a rendszerben, de 

erről a tartalmi korlátok miatt nem tettünk 

említést.



A standard beszerzési folyamat 

részei



A Global Bike szervezeti struktúrája 

az Anyagazdálkodásban

 Az értékesítési modulban is használt Global 

Bike Inc (GBI) vállalattal az anyaggazdálkodási 

funkciót szintén demonstrálni lehet. 

 A GBI három üzemmel rendelkezik Dallasban, 

San Diego-ban és Miamiban az USA-ban. 

Németországban, Hamburgban és 

Heidelbergben még további kettővel. 

 A Raktározási Helyek pedig alapanyagokra, kész-

és félkész termékekre és egyéb termékekre 

vonatkozik. 



A GBI vállalati struktúrája az MM 

modulban



A Global Bike szervezeti struktúrája 

az Anyagazdálkodásban



A Global Bike szervezeti struktúrája 

az Anyagazdálkodásban



Köszönöm a figyelmet


