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Abstract 
A vezetői döntéstámogatás a hardver és szoftvereszközök folyamatos fejlődésével új teret 
nyitott az üzleti elemzéseknél és a vezetői riportoknál. A valós idejű riportok, interaktív 
elemzések tervezése és megvalósítása azonban nagy kihívás még ezen környezetben is. 
Kutatásaink során megvizsgáltuk, hogy SAP rendszerkörnyezet hogyan támogatja ezt a 
folyamatot, milyen konfigurálhatósággal és kapacitással rendelkezik speciális standard üzleti 
elemzések és speciális jelentések esetén is. Analizáltuk több BI eszköz robosztusságát, 
megbízhatóságát, átviteli sebességét, válaszidejét és egyéb karakterisztikus jellemzőit. 
Továbbá megvizsgáltuk a BI eszközök új funkcionalitását is különös tekintettel az interaktív 
megjelenítésre és elemzésre. 
 
Bevezetés 
Napjainkban az üzleti folyamatok automatizálását stratégiai fontosságú feladatként kezelik a 
vállalatok, és ennek köszönhetően egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a vállalati informatikai 
fejlesztésekre. Éppen ezért az Üzleti Tervezés területét is áthelyezték az informatika világába, 
felváltva ezzel a papír alapú tervezést. Így a tervezési folyamat felgyorsult, illetve mobilitás 
szempontjából is nagyfokú előrelépést jelent a szervezetek számára. 
Az informatika elsősorban egy támogató eszköz, a jól bevált tervezési módszereket továbbra 
is alkalmazzák a gazdasági tevékenységet végző szervezetek. Mindazonáltal célszerű 
megismerkedni az üzleti tervezés elméleti alapjaival és a vállalatoknál széles körben 
alkalmazott tervezési módszerekkel. 
 
Kutatási területek, eredmények 
 
Az alábbi tervezési idősíkokon vizsgáltuk azeszközöket: 

• rövid,  
• középes és  
• hosszú. 

 
Tervezési típusok alapján így közelítettük meg a problémát: –  

• operatív,  
• taktikai és  
• stratégiai tervezés 

. 
Fókuszban a leggyakoribb végcélokat, azaz az üzleti tervkészítést és üzleti modellalkotást 
tartottuk. 
 
Pénzügyi tervezés előfeltételei: 
Az SAP-ban található tervezési megoldások jelentős része a kontrolling (CO) modulban foglal 
helyet, a pénzügyi (FI) modulban csak mérleg tervezésre van lehetőség. Az SAP R/3 által 



nyújtott tervezési lehetőségeket megvizsgáltuk, a rendszert megfelelően beállítottuk a 
tervezési eszközök használatához igazítottuk. 
 
Vizsgált SAP-s termékek: 
A SAP AG, 2004-ben dobta piacra a BPS (Business Planning and Simulation) névre 
hallgató tervező és elemző megoldását. A BPS egy olyan szoftvercsomag, mely az üzleti 
tervezés minden egyes lépéséhez segítséget nyújt, a manuális adatbeviteltelt, a tervek grafikus 
megjelenítéséig. 
 
Az Integrated Planning (IP) megoldás integráltan tartalmazza az üzleti tervezéshez 
szükséges összes eszközt, és az adatbeviteltell a komplex üzleti tervek elkészítéséig bármire 
használhatjuk. Az Integrált Tervezés fő ismérve, hogy a tervezés és beszámolás azonos 
környezetben történik, melynek előnye a kialakítás kisebb ráfordításigénye és hogy a 
felhasználónak nem kell több eszköz használatát elsajátítani. 
Az IP a Business Information Warehouse 7.0 (BI 7.0) rendszerre épül, és a tervezéshez 
használt fő eszköztárát a Business Explorer által nyújtott alkalmazások jelentik. A tervezési 
folyamat egyes lépéseit, a webes felületen elérhető Planning Modeller nevű megoldás 
segítségével kísérhetjük végig. 
 
2008 januárjában a SAP tulajdonába került üzleti megoldásokat BusinessObjects 
Planning and Consolidation néven ismerhettük meg. Ez egy vállalati teljesítmény-
menedzselő (EPM, Enterprise Performance Management) alkalmazás, mely széles 
eszköztárral rendelkezik a tervezés és forecast területén, illetve lehetőségünk van a pénzügyi 
konszolidációra és riportok készítésére. A BPC egy igen tetszetős, felhasználóbarát 
kezelőfelülettel rendelkezik, mely teljesen integráltan jelenik meg az Excel 
alkalmazásunkban. A multidimenzionális környezet lehetővé teszi a hatékony elemzést 
interaktív módban is.  
 
Eredmények és konklúzió 
Az ERP által nyújtott pénzügyi tervezési megoldások nagymértékben korlátozott tervezési 
lehetőséget biztosítanak az üzleti felhasználók számára. Nagyobb adatmennyiség esetén 
nehezen átlátható megoldást nyújtanak. Az adatok bevitele kizárólag manuálisan történhet 
vagy  MS Excel-ből való importálás esetén ahol előre nehezen meghatározhatatlan de fontos, 
sokszor íratlan konvenciókat kell szigorúan követni. 
Ezzel szemben az új BI pénzügyi tervező megoldások kiforrottabb tervező eszköztárral 
rendelkeznek, melyek rugalmasságuknak köszönhetően alkalmasak minden lehetséges 
tervezési igény kielégítésére. A BI rendszer performanciai okok miatt az ERP-től elkülönítve 
helyezkedik el, így a tranzakcionális rendszerben keletkezett adatok egy ETL (Extract 
Transform Load) folyamat segítségével válnak elérhetővé az Üzleti Intelligencia rendszerben 
tervezést végző szakemberek számára. 
Összefoglalva, az új eszközök nagyban kihasználva a hardver és szoftverkörnyezet fejlődését 
sokkal pontosabb, átfogóbb, látványosabb, s tervezés szempontjából hatékonyabb működésre 
képesek. 
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