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ELŐADÁS  TARTALMA

• SAP megoldások 
áttekintése, projektek

• SAP fejlesztési 
projektek előkészítése 
és tervezése, 
projektek

• SAP projektek 
megvalósítása, IPE 
tapasztalatok

• Projektek pénzügyi 
nyomon követése, IPE 
tapasztalatok
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SAP MEGOLDÁSOK ÁTTEKINTÉSE

• Történeti áttekintés

• Funkcionalitás

• Licence jellemzők

• Fejlesztési sajátosságok
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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 1.
• 1972 : 5 mérnök integrált üzleti problémák megoldására 

alkotta meg

• Az SAP R/3-mal 1992-ben jelent meg a vállalat, és ez a 
programcsomag  nagyon nagy  sikert hozott a cég számára

• Saját programozási nyelve az ABAP

• Legújabb innovatív terméke a cég saját in-memory adatbázis 
kezelőjét használó S/4 HANA.

2018.02.09 4



TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 2.
• Az SAP a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszer 

(ERP). Integrált vállalatirányítási rendszer alatt egy adott 
vállalat minden vállalati folyamatát lefedő 
programcsomagot értünk 

• Szerte a világban 1500 partnercég értékesíti, támogatja 
a rendszer implementálását.

• Az SAP AG jelenleg a világ negyedik legnagyobb 
szoftvercége, de kategóriájában az első.
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FUNKCIONALITÁS 1.
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FUNKCIONALITÁS 2.
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FUNKCIONALITÁS 3.
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Ez utóbbi 
architectura
aktuális verziója 
széles körben 
használatban van



SAP LICENCE JELLEMZŐK
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A pénzügy, HR, logisztika nevesített user alapon 
licencelt.

Az iparág specifikus megoldások  jellemzően speciális 
módon kialakított licenceken keresztül használhatóak

Vannak speciálisan licencelt modulok is, mint pl. Treasury
FAM



FEJLESZTÉSI SAJÁTOSSÁGOK 1
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Mit vár az üzlet informatikától? 

A vállalatok igényei , az  egyes vállalati ökoszisztéma   igen eltérő

A rendszerek és a folyamatok sokszínűek

A fejlesztési feladat lehet új bevezetés vagy meglévő funkció bővítése 



F      FEJLESZTÉSI SAJÁTOSSÁGOK  2.
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Hogyan tud az IPE ennek az összetett feladatnak megfelelni?

Milyen kihívásokkal kell szembenézni ?

Milyen hozzáadott értéket képvisel az IPE ?

A továbbiakban erre adok gyakorlatból vett példákat



FEJLESZTÉSI SAJÁTOSSÁGOK 3.
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erőforrások

idő cél

Projektek 
piramisa

Egyensúly?



FEJLESZTÉSI PÉLDÁK
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SAP fejlesztési projektek,   gyakorlati esetek

Uj bevezetés- FI /CO bevezetés összekapcsolva a 
számviteli  feladatok centralizációjával

Roll-out projektek

Vállalati merge melletti új SAP rendszer bevezetés

Modulbevezetés



FI/CO BEVEZETÉS 
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Párhuzamos munka : a rendszerfejlesztés és a folyamat átalakítás

A rendszer általános  megismertetése-oktatás

Kulcs szereplők bevonása, megnyerése

Feladathoz illeszkedő projekt szervezet felállítása

Rendszeres heti projekt státusz a nyomonkövetésre

Teljesülés szakaszai és szintjei



ROLL- OUT PROJEKT
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Anyavállalati megoldás kiterjesztése tagvállalatra

Management  megnyerése

Feladathoz illeszkedő projekt csapat felállítás

Oktatás rendszerről  és  a kezelt folyamatról- szintrehozás

Heti státusz az előrehaladásról

Elfogadás szintjei



VÁLLALATI INTEGRÁCIÓ
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Megoldáskeresés- Best practise a két vállalat korábbi gyakorlatából 

Rendszerbevezetés mellett jelentős folyamati változás

Kulcsszereplők megnyerése

Összetett integrációs és arhitekturális feladatok

Interfész kapcsolatok a kapcsolódó rendszerekkel

Fejlesztés , tesztelés  és teljesítés



MODULBEVEZETÉSEK

2018.02.09 17

Folyamatjavítás, adminisztrációs igény csökkentés

Legacy és a tervezett rendszer által támogatott folyamat összevetése

Rendszerismeret átadás

Fejlesztés, tesztelés

Teljesülés  feltételeinek nyomonkövetése
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Kérdések az első részhez                                   



SAP FEJLESZTÉSI PROJEKTEK 

• Előkészítés

• Engedélyezés

• Pályáztatás
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SAP PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
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Kik vegyenek részt az előkészítésben?

Érintett üzleti területek/ folyamatok beazonosítása

Terjedelem  meghatározása

Sikertényezők meghatározása- mit várunk a fejlesztéstől



ELŐKÉSZÍTÉS, RÉSZTVEVŐK 
MEGHATÁROZÁSA
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A változásban érintett területi vezetők bevonása szükséges

A változás  elfogadása, megvan a dinamikája

Szponzorra/felsővezetői támogatásra szükség van

Projekt tervező csapat összeállítása



ELŐKÉSZÍTÉS,  
ÉRINTETT  TERÜLETEK KIJELÖLÉSE
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A változás érinti a felügyelete alatt  működtetett rendszert

Az üzleti folyamat, amiért felelős változni fog

Rendszerkapcsolati változást okoz majd a tervezett  fejlesztés



ELŐKÉSZÍTÉS,
TERJEDELEM MEGHATÁROZÁS

• Érintett folyamatok

• Érintett rendszerek 

• Érintett vállalatok

• Nem érintett 
folyamatok 

• Nem érintett 
rendszerek

• Nem érintett 
vállalatok
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ELŐKÉSZÍTÉS, SIKERTÉNYEZŐK 
MEGHATÁROZÁSA
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• Centralizáció, akvizició

• Szervezeti változás

• Automatizálás

• Hatékonyság növelés

• Hibamentes működés támogatása

• Elektronizálás



ENGEDÉLYEZÉS
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A döntést rendszerint megelőzi egy gazdaságossági számítás (TCO)

Cél, idő és erőforrás keret  jóváhagyása

Sponsori, illetve felsővezetői döntés a további munkáról

Projekt indítás engedélyezése

Projekt megalakítás



PÁLYÁZTATÁS 1
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Szállító kiválasztás pályáztatással 

• Pályázati anyag összeállítása, pályázati forma meghatározása

• Pályázat ütemezésének meghatározása

• Értékelési szempontok meghatározása

• Értékelők kijelölése



PÁLYÁZTATÁS 2
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Pályázati anyag összeállítása

• Üzleti követelmény

• IT és biztonsági elvárások

• Egyéb elvárások



PÁLYÁZTATÁS 3.
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Kiértékelés

• Bemutató kérés a tervezett megoldásról

• Eredményhirdetés/áralku



PROJEKT ESETTANULMÁNYOK
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Uj bevezetés- FI /CO bevezetés összekapcsolva a 
számviteli  feladatok centralizációjával

Roll-out projektek

Vállalati merge melleti uj rendszer bevezetés

Modulbevezetés



FI /CO BEVEZETÉS ÖSSZEKAPCSOLVA A 
SZÁMVITELI  FELADATOK CENTRALIZÁCIÓJÁVAL

2018.02.09 30

A projekt előkészítés alapján a döntés megszületett, el kell indítani 
a projektet

A szállító kiválasztás pályáztatással  történt

Meghívásos tender volt

Nagy volt az időnyomás, mert a 2000-s évváltás miatt nem volt 
alternatíva az éles indulás módosítása

A szállítói ajánlatnak a licence igényt is tartalmaznia kellett



ROLL-OUT PROJEKTEK
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Projekt előkészítés után megszületett a döntés  ( a tagvállalati vezető is 
támogatta )

Rollout lévén az anyavállalatnál már kipróbált  cégtől kértünk ajánlatot

Feladat:  az Anyavállalatban jól működő folyamat és rendszer 
adaptálása

Előnyök és új folyamatok bemutatása, tagvállalati érintetteknek

Projekt felállítási javaslat 



VÁLLALATI MERGE MELLET UJ
RENDSZER BEVEZETÉS

2018.02.09 32

A projekt előkészítésére is alakult egy  koncepciót összeállító kis projekt

Erre a feladatra is pályáztatással  lett a szállító kiválasztva.

Koncepcionális megközelítés: Best parctise átvétele mindkét vállalatból

Új rendszer bevezetés a közös vállalatra, licence szükséglet meghatározása

Bevezetési projekt pályázat kiírását  is az előkészítő projekt készítette el.

Nagy projekt esetén bevált gyakorlat



VÁLLALATI MERGE MELLET UJ
RENDSZER BEVEZETÉS 2.
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A management a koncepció alapján döntött az implementációs projekt 
indításról

A szállító kiválasztása  meghívásos tender keretében történt

A projekt mérete miatt alvállalkozó is bevonásra került

A projekt nagy mérete  ( 200-300 fő) miatt a szállító ajánlott  az induláskor 
egy  elvonulást, ahol bemutatásra került a projekt szervezete összekötve 
egy ismerkedést  segítő csapatépítéssel, hasznosnak bizonyult



MODULBEVEZETÉS
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A projekt előkészítés után a szállító pályáztatással került kiválasztásra

A speciális funkcionalitás miatt meghívásos tender keretében lett 
a szállító  kiválasztva

A pályázatnak tartalmaznia kellet a szükséges licencek meghatározását

Belső erőforrás igényt is tartalmazta az ajánlatnak

Eredmény hirdetés után szerződéskötés következett.



ELŐKÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK
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Jellemzően pályázta tással kerül kiválasztásra a szállító

Kulcsszereplők megnyerése a projekt számára

Management elkötelezettség kell

Feladathoz illeszkedő projekt szervezet( külső belső erőforrás igény)

Szükséges licence igény meghatároztatása a szállítóval

Kockázatok feltárása /managelése



ELŐKÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK 2.
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Motiváló sikerkritériumok  meghatározása az érintett managementtel

Előnyök előtérbe helyezése

Feladat végrehajtáshoz szükséges erőforrás meghatározása

Időszükséglet elfogadtatása



TANULSÁGOK

2018.02.09 37

Könnyen alábecsüljük az erőforrás igényt

Építsünk be tartalékot

Ne becsüljük alá a személyes  érdekeket

Kommunikáció szerepe



KÉRDÉSEK
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Kérdések    a második részhez 

15 perc szünet     



FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉSEK ÉS A 
MEGVALÓSÍTÁS
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Szerződés főbb elemei

• Szakmai tartalom

• Leszállítandók

• IT és biztonsági elvárások

• Kereskedelmi és jogi szempontok



FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉSEK ÉS A 
MEGVALÓSÍTÁS/ SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
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Szakmai tartalom- ajánlat műszaki tartalma

• Megvalósítandó feladat leírás

• Egyeztetett projektszervezet

• Megvalósítás ütemezése/ főbb mérföldkövek

• Változáskezelés feltételei/ scope management

• Eszkaláció



FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉSEK/ 
LESZÁLLÍTANDÓK
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• Részletes terv/ megvalósítási terv

• Rendszerhozzáférés/ jogosultság koncepció

• Tesztelési terv, átvétel kritériumai

• Migrációs terv

• Felhasználói dokumentáció

• Üzemeltetési dokumentáció



FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS/ IT ÉS 
BIZTONSÁGI ELVÁRÁSOK
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• Telepítési feltételek /környezeti elvárások/ fejlesztői, teszt és éles környezet)

• Interfész kapcsolatok, technológiai

• Üzembe helyezési és élesítési feltételek

• Elvárt rendelkezésre állás

• Éles üzemi támogatás

• Jogosultságok



FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉSEK/KERESKEDELMI ÉS JOGI 
SZEMPONTOK
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Tulajdonjog/használati jog

Garancia

Felelősségi kérdések

Díj

Fizetési ütemek és feltételei

Alvállalkozó bevonás



FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁS 
ÉS AZ IPE SZEREPE
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Projekt  –
Meghatározott erőforrás meghatározott cél érdekében meghatározott 
ideig  dolgozik együtt

Hogyan lehet ellenőrizni a tervezett előrehaladást?- szerződés

Rendszeres projekt beszámoló/ projekt státusz- ellenőrzés 

Láthatóvá kell tenni a fejlesztés előrehaladást/ a kockázatokat- ellenőrzés



FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁS ÉS AZ IPE 
SZEREPE  2.
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Az indított projekteknek csak egy része sikeres

Hogyan tud az IPE segíteni  hogy minél több siketes projekt ill. fejlesztés 
valósuljon meg?

Folyamatos nyomon követés  beszámoltatás- szerződés szerinti teljesítés

Transzparencia  a  folyamatban  - időben történő beavatkozás lehetősége

Mérés – tanulás  és  minőség növelés



FEJLESZTÉS            
MEGVALÓSÍTÁS/STÁTUSZOLÁS
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Heti/ kétheti státus

Elvégzett feladatok- tételes, %-os előrehaladás

Következő időszak feladatai, tételes feladatlista

Van-e bármi akadály/kockázat

Feltétel a továbblépéshez



FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA/SPONSOR
TÁJÉKOZTATÁSA
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Sponzori beszámoló 

tájékoztatás az előrehaladásról

beavatkozásra engedély  szükség esetén

helikopter szemlélet- felülnézet 



FEJLESZTÉSEK SIKERES 
MEGVALÓSÍTÁSA
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Milyen  fontosabb tényezők befolyásolják a sikert ?

Management támogatás

Professzionális implementáló szállító

Mérés  ellenőrzés és kommunikáció- minden szinten szükséges 

Folyamatos munkavégzés feltétele biztosított legyen

Motiváció fenntartása a megvalósítás során



ESETTANULMÁNYOK

2018.02.09 49

Uj bevezetés- FI /CO bevezetés összekapcsolva 
számviteli  feladatok centralizációjával

Roll-out projektek

Vállalati merge melleti uj rendszer bevezetés

Modulbevezetés



FI /CO BEVEZETÉS ÖSSZEKAPCSOLVA  
SZÁMVITELI  FELADATOK CENTRALIZÁCIÓJÁVAL
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Feladathoz illeszkedő szerződés

Felsővezetői elköteleződés

Rendszeres státusriport minden szinten

Kulcsszereplők motiválttá tétele/bevonás a változásba, döntésbe

Folyamatváltozások és szervezetváltozások összhangban tartása 
a projekttel

Ismeretátadás, élesítés utáni támogatás



FI /CO BEVEZETÉS ÖSSZEKAPCSOLVA  
SZÁMVITELI  FELADATOK CENTRALIZÁCIÓJÁVAL
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IPE:  Leszállítandó dokumentumok ellenőrzése

Mérföldkövek tartalmi teljesítésének ellenőrzése

Interfész kapcsolatok specifikációjának ellenőrzése

Interface tesztelések eredmény ellenőrzése

Migrációs  terv és végrehajtási dokumentumok ellenőrzése

Felhasználói és üzemeltetési dokumentum ellenőrzés,  élesítés 
utáni támogatás



ROLL-OUT PROJEKTEK
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Felsővezetői elkötelezettség meglétének ellenőrzése

Érintettek  részvételének  ellenőrzése, terv szerint működik-e a fejlesztés

Kommunikáció/egymás értésének ellenőrzése

Leszállítandó  dokumentumok ellenőrzése

Tesztelési terv és végrehajtás ellenőrzése-

Támogatási időszak biztosítása



VÁLLALATI MERGE MELLETI UJ
RENDSZER BEVEZETÉS
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Magas szintű felsővezetői elköteleződés 

Profi projekt végrehajtás- terv és szerződés szerinti ellenőrzés

Rendszeres státus riport  előrehaladás ellenőrzés 

Kulcsszereplők részvételének ellenőrzése

Folyamatváltozások és szervezetváltozások összhangban tartása 
a projekttel

Ismeretátadás/kommunikáció tervének ellenőrzése



VÁLLALATI MERGE MELLETI UJ
RENDSZER BEVEZETÉS 2
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Leszállítandó dokumentációk, Részletes terv stb ellenőrzése

Migrációs terv ellenőrzés

Folyamat leíró dokumentáció ellenőrzés

Tesztelési dokumentáció ellenőrzése

Felhasználói kézikönyv ellenőrzés

Interface leírás , üzemeltetési dokumentáció ellenőrzés



MODULBEVEZETÉS
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Vezetői/felsővezetői elkötelezettség, kommunikációs terv készítés

Új funkciók, folyamatok kommunikálása az érintett terület vezetőinek

Leszállítandó dokumentumok ellenőrzése

Tesztelési dokumentáció ellenőrzése

Felhasználói kézikönyv készítése a kulcs userek bevonásával -ellenőrzés

Üzemeltetési dokumentáció- ellenőrzés



FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁS
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Kérdések



TELJESÍTÉS IGAZOLÁS/
SZÁMLÁZÁS 1.
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Teljesítések elismerése

Szerződés szerinti fizetési ütemek és feltételek ellenőrzése

Ellenőrizni kell, mik a feltételei az egyes mérföldkövek teljesítésének

Ellenőrizni kell, milyen feltételek mellett igazolható a teljesítés 

Teljesítés igazolás –hiánypótlás, pl nem indulás kritukus hibák listája



TELJESÍTÉS IGAZOLÁS/ 
SZÁMLÁZÁS 2.
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Csak elfogadott teljesítés igazolás mellett számlázhat a  szállító

Csak megvalósult fejlesztést  ismerjünk el, igazoljunk le

Számlázási feltétel az elfogadott  teljesítés igazolás 

Élhetünk jóteljesítési garanciával is , ha a szerződés megengedi



MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS - PÉNZÜGYI 
NYOMONKÖVETÉS
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Minőségbiztosító  - a megbizót képviseli, de független 
a projekt szervezettől

Bevonható a teljesítés ellenőrzésbe, „külső” szemmel ellenőrzi, hogy 
a leszállított fejlesztés az elvárásnak megfelelő-e



PS, MINT  INTEGRÁLT ESZKÖZ
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Kiknek ajánlott a bevezetés ?

• Az SAP rendszer más moduljai  már be vannak vezetve

• Több projekt pénzügyi előrehaladását szeretnénk nyomon követni

• Riportolni szeretnénk a terv, az elkötelezettség és a tény adatokat

• Projektenként tételes,  vagy valamilyen szempontból aggregát 
adatokat szeretnénk riportolni



SAP PS, MINT PROJEKT PÜ
NYOMONKÖVETŐ RENDSZER
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Lehetséges   projektkódolás
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s 1.Szint 3A0000 Alkalmazásfejlesztés gyűjtőprojekt

2.Szint 3A0000-110C8070 Alkalmazások szintje

Szakterületkód A0000 (projektkód) C8 alkalmazáskód (ill. 110C9000 
Hardverbővítés) 

• A PST elemek javasolt kódolását a jelenlegi projekt és alkalmazás/platform
költséghelyek kódolása alapján határozzuk meg

Be
ru

há
zá

si 
p

ro
je

kt
1.Szint 3P0052 Beruházási projekt
2.Szint 3P0052-110C8070 Alkalmazások szintje

Szakterületkód Projektkód C8 alkalmazáskód (ill. 110C9000 
Hardverbővítés) 

IT
 In

fra
st

ru
kt

.
fe

jle
sz

té
s 1.Szint 8A0000 IT Infrastruktúra fejlesztés gyűjtőprojekt

2.Szint 8A0000-110C5010 IT platformok szintje

IT szakterületkód A0000 (projektkód) C5 platformkód 
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PS, MINT  INTEGRÁLT ESZKÖZ
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• Beszerzés indításakor már használjuk a PS objektumot

• SRM/MM megrendelés már az elkötelezettséget könyvelni

• Riportolható a terv tény állása, tételesen projektenként vagy összegezve

• Több projekt esetén, nagyon hasznos eszköz a projektek 
pénzügyi nyomon követésére
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Az operatív beszerzési folyamat főbb lépéseit a lenti ábrák mutatják be.
Megrendelések indítása, illetve teljesítés és teljesítésigazolás SRM-be bevont 
termékek esetén:

Section 00



ÖSSZEGZÉS - SIKERKRITÉRIUMOK
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• Management szintű elkötelezettség

• A steakholderek elfogadják a folyamati változást

• Munkatársi szinten a folyamatban résztvevő szereplők 

azonosulnak a tervezett változásokkal 



IPARÁGI KIHÍVÁSOK 1
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Az informatikai fejlesztések térhódítása nő

Egyre gyorsabban egyre több változtatást kell managelni az IT-nak

Bővülnek /sokasodnak az IT megoldások

Egyre sokszínűbb a technológia



IPARÁGI KIHÍVÁSOK 2.
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Az újabb és újabb kihívások újabb projekt módszertanokat hoznak

Klasszikus/vizesés típusu projektek, ahol a feladat, forrás és hi adott

Agilis, amikor az a fontos, hogy minél hamarabb használatba lehessen 
venni egy-egy új funkciót és folyamatos a bővülés

Ez az új módszertan még kevésbé elterjedt, de folyamatos a térnyerése 



IPE A GYAKORLATBAN
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AZ IPE feladatok jellemzően a klasszikus projekteknél relevánsak

A szakszerű projekt ellenőrzés fontos  képesség és értékteremtő.

Az IPE  hozzájárul ahhoz,  minél több sikeres projekt végrehajtás legyen

A különböző típusú projektekhez tartozó   IPE tevékenységek változatos 
kihívásokat jelentenek,  melyek  érdekessé és izgalmassá teszik e feladatot.



FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁS
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Kérdések


