Vnitropodniková doprava
v mySAP.com

A technické požadavky

Problematiku vnitropodnikové Dopravy
vnímáte jako integrovaný proces, propojený s controllingem, údržbou a správou
majetku a očekáváte, že jako takový bude
řešen v jednotném informačním systému.
• problematika Dopravy je v základním
popisu velmi podobná, ovšem v konkrétním provedení se u zákazníků může
lišit (neexistuje povinný „standard“),
řešení musí odpovídat vaší realitě
• spravujete vozový park složený z různých typů vozidel včetně mechanismů
• vozidla mohou náležet k různým organizačním strukturám v podniku
• u vozidel evidujete vozový sešit, knihu
jízd, náklady, provedené výkony
• k platbám za čerpání PHM a další služby
užíváte karty (např. CCS) – vázané k
vozidlu nebo přenosné
• evidujete požadované kvalifikace řidičů
• využíváte žádanky na jízdu se schvalovacím mechanismem, vedete vnitropodnikovou půjčovnu aut
• fakturujete externí zapůjčení vozidel
• v dopravě potřebujete mít kdykoliv aktuální podrobné výkazy o čerpání nákladů,
o jízdách, využití vozidel a řidičů

Řešení respektuje ostatní vnitropodnikové vazby, evidované v systému mySAP.com.
• aplikaci bude využívat velký počet uživatelů, uvažujete tedy o možnosti zpřístupnit žádanky na portálu v intranetu
• možnost sestavit si vlastní reporty bez
náročné přípravy
• metodika řešení upgrade adekvátně
jako celý systém mySAP.com

Řešíme takto
Aplikace je vyvinuta v prostředí mySAP.com a plně integrovaná do souvisejících aplikačních komponent, zejména do
HR-PD (personalistiky), FI-AM (investičního majetku), CO (controllingu).
Aplikace pokrývá všechny výše popsané
potřeby adekvátní funkčností.
Kmenová data – základní číselníky sloužící zejména pro evidenci vozidel (integrace
s kartou majetku, kterou rozšiřuje o další
atributy, náklady se sbírají přes zakázku
controllingu), řidičů (integrace se speciálním infotypem HR), jejich kvalifikací a CCS
karet. Nad kmenovými daty je poskytován
rozsáhlý reporting.
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Řešení produktu Doprava rozšiřuje
a doplňuje standardní procesy systému
mySAP.com o problematiku spojenou
s vnitropodnikovou dopravou, evidencí vozidel a nákladů z jejich provozu
a uvedené funkcionality plně integruje
do procesů financí a logistiky mySAP.com.
• Řešení připravili poradci, kteří znají
vaše potřeby a požadavky z mnoha
projektů
• Pracujete pouze
v prostředí mySAP.com
• Nepotřebujete žádné další rozhraní
• Máte zajištěnu evidenci vnitropodnikové dopravy, vozidel a zařízení,
žádanek, jízd, PHM, napojení na
CCS
• Využití uživatelsky příjemného rozhraní

Žádanka o jízdu – úvodní doklad k jízdě,
jeho komplexnost závisí na požadavku
tento úkon sledovat. Žádanku lze zadávat
prostřednictvím intranetu a schvalovat
komplexním mechanismem workflow s využitím rolí a zodpovědností. Proces využívá
dostupných informací o kvalifikacích řidičů
a kompletního zajištění formálních požadavků (smlouvy, platnosti kvalifikací, ...).
Záznam o provozu – obsahuje všechny
požadované detaily o vykonané jízdě.
Fakturace – externí služby, poskytované
s využitím mechanismů a vozidel jsou fakturovány standardní cestou mySAP.com.
Evidence PHM – přímá evidence v Záznamu o provozu kombinovaná s možností
porovnání s údaji z CCS. Výsledkem tohoto
porovnání je rozdílová sestava sloužící jako
podklad pro dohledání případných rozdílů
Čerpání PHM je možné z CCS přidělené
k vozidlu, přičemž tato CCS může být svázána s konkrétním vozidlem nebo může mít
status „univerzální“ a může být „sdílena“
několika vozidly.
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Vaše potřeby

Stav PHM v nádrži konkrétního vozidla je
sledován na základě evidence jízd v Záznamech o provozu.
Výkaznictví – součástí aplikace Doprava
je rozsáhlý seznam reportů, poskytujících
ucelené informace o čerpání nákladů
jednotlivých organizačních složek zainteresovaných ve využívání vozového parku, o
využití vozidel, o přidělení řidičů – referentů
k jednotlivým vozidlům, atd. Lze také využít
další nástroje mySAP.com k vlastní tvorbě
dalších sestav.

Přínosy našeho řešení
• Pracujete v jednotném prostředí mySAP.com a výrazně tak zvyšujete jeho
přidanou hodnotu
• Řešení Doprava je široce parametrizovatelné celou řadou nastavitelných voleb,
které definují chování aplikace
• Řešení můžete dostat upraveno na míru
vašim požadavkům

Reference
Naše řešení Dopravy produktivně provozuje společnost
• Transgas, a.s.

