
Kompleksowa platforma zarządzania procesami i dokumentami w integracji z SAP
SNP ECM



Zarządzanie dokumentami w SAP – największe wyzwania

Przetwarzanie 
dokumentów

Bezpieczny dostęp 
do dokumentów

Zarządzanie 
procesami

Dostęp do dokumentów 
bezpośrednio z poziomu 

systemu SAP

Przetwarzanie dokumentów dowolnego typu 
na potrzeby systemu SAP.

Zapewnienie systemu uprawnień zgodnego 
z rolami pracowników w organizacji; 
szyfrowanie danych.

Kolejne kroki akceptacji, osoby 
odpowiedzialne, powiadomienia.

Np. obraz skanu faktury powiązany 
z dokumentem w module FI lub MM.



SNP ECM – odpowiedź na wyzwania w zarządzaniu  
dokumentami w systemach SAP
(SAP ERP/ECC, SAP S/4HANA, HR, SuccessFactors…)



SNP ECM odpowiada na wyzwania zarządzania 
dokumentami w powiązaniu z systemem SAP

Przetwarzanie dokumentów
SNP ECM pozwala na skanowanie dokumentów oraz automatyczne 
rozpoznawanie ich treści za pomocą mechanizmów OCR.

Możliwe jest również bezpośrednie przekazanie do SAP dokumentu 
przesłanego poprzez email, fax lub inny kanał komunikacji, np. EDI. 

Archiwizacja dokumentów dowolnego typu na potrzeby systemu 
SAP 

 dokumenty finansowe (faktury, zamówienia) 

 dokumenty HR

 dokumenty sprzedażowe (np. „automatyczne” archiwum faktur 
sprzedażowych generowanych z SAP) 

 dokumentacja projektowa dla procesów produkcyjnych



SNP ECM odpowiada na wyzwania zarządzania 
dokumentami w powiązaniu z systemem SAP

Dostęp do dokumentu bezpośrednio 
z poziomu systemu SAP

Wygodny i szybki dostęp do dokumentów przez przeglądarkę 
www z każdego miejsca, z funkcjami błyskawicznego 
wyszukiwania na urządzeniach mobilnych

Szybkie wyświetlanie dokumentów w SAP

Dostęp z poziomu urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) 
pracujących na dowolnej platformie, tj. iOS, Android, Windows



SNP ECM odpowiada na wyzwania zarządzania 
dokumentami w powiązaniu z systemem SAP

Bezpieczny dostęp do dokumentów

System uprawnień zgodny z rolami pracowników w organizacji

Szyfrowanie danych najsilniejszymi algorytmami

Bezpieczeństwo zagwarantowane dzięki ISO 27018



SNP ECM odpowiada na wyzwania zarządzania 
dokumentami w powiązaniu z systemem SAP

Zarządzanie procesami

Projektowanie obiegu procesów zintegrowanych z SAP: faktury 
kosztowe, materiałowe, zamówienia, wnioski HR i inne 

Dynamiczna wymiana danych pomiędzy SAP a ECM dzięki 
efektywnym mechanizmom integracji

Możliwość zamodelowania dowolnego procesu dzięki 
zaawansowanym funkcjom silnika workflow

Wsparcie dla Business Process Modeling Notation (BPMN)

Prezentacja wszystkich zadań w procesach w jednej skrzynce

Obsługa powiadomień, zastępstw i eskalacji zgodna z polityką 
organizacji



Stworzone przez 
ekspertów SAP

Rozwiązanie ECM stworzone przez 
wiodącego partnera SAP, 
z  uwzględnieniem potrzeb firm 
użytkujących systemy SAP

Ten sam proces w wielu językach –
obsługa wielojęzyczności

Wielojęzyczność

Doskonała 
integracja SAP

Komunikacja z systemami SAP 
wykorzystująca standardowe mechanizmy 
(BAPI / web service)

Możliwość wdrożenia rozwiązania ‘end-
toend’ - od ECM, po konfigurację SAP –
przez pojedynczego dostawcę (jasne 
określenie odpowiedzialności za rezultat)

Jeden 
dostawca

Wygodna 
obsługa

Jeden system obsługujący zarówno 
dokumenty jak i procesy

Wdrożenie i utrzymanie systemu, zależnie 
od preferencji Klienta:
Software as a Service - model usługowy:
abonament miesięczny lub roczny 
On-premise - system instalowany lokalnie, 
wymaga zakupu licencji

Dwa modele 
wdrożenia

SNP ECM – najlepsze rozwiązanie ECM dla klientów SAP



SNP ECM dla SAP
Korzyści z zastosowania i przykładowe 
procesy



Korzyści z zastosowania SNP ECM

Przyspieszenie realizacji procesów 
dzięki:
 Optymalizacji i redukcji zbędnych zadań w procesie

 Ograniczeniu czasu potrzebnego na zdobywanie informacji 
vs. czasu potrzebnego na wykonanie samego zadania

 Automatyzacji czynności na poziomie różnych systemów IT 
w tym samym czasie

 Możliwości równoległej realizacji zadań i pracy grupowej 
oraz wyeliminowaniu ryzyka popełnienia błędów przez 
pracowników

 Jednoznacznemu przypisaniu osób odpowiedzialnych za 
zadania



Korzyści z zastosowania SNP ECM

Pełna kontrola nad realizacją procesów 
i edycją dokumentów:
 Szczegółowa analiza historii i audyt procesu

 Możliwość natychmiastowego ustalenia osób 
odpowiedzialnych za zadania i decyzje

 Bezpieczeństwo przechowywanych danych, uprawnienia 
dopasowane do obowiązków



Korzyści z zastosowania SNP ECM

Zobacz wszystkie procesy obsługiwane przez SNP ECM

Pełna wiedza o procesie

 Raporty i zestawienia umożliwiające optymalizację 
i doskonalenie

 Dedykowane konfigurowane widoki, personalizowane pod 
użytkowników

 Możliwość powiązywania danych pomiędzy różnymi 
procesami

kliknij



SAP

SAP GUI

SAP ArchiveLink (HTTP/HTTPS)

SAP Webservise (HTTP/HTTPS), 
SAP RFC (CPI-C)

Enterprise Content Management (ECM)
- integracja z systemem SAP

Dokumenty 
przychodzące

SNP ECM



SNP ECM dla SAP: obsługa faktur zakupowych

OCR SKANER

Faktura
E-mail lub dokument 
papierowy

ECM MAIL

SAPSNP ECM



SNP ECM dla SAP: obsługa faktur zakupowych

SNP ECM

SAP

Kwota większa niż X

Kwota mniejsza niż X

Czy kwota jest 
niższa niż X?

DECYZJAKrok 1

Opis faktury

Krok 2

Krok 3
Krok 4

Krok 5

Akceptacja 
księgowa

Akceptacja 
merytoryczna

Dodatkowa akceptacja 
Przełożonego 

Automatyczny interfejs 
SAP ECC Dane + 
łącznik do skanu 

faktury



Opis faktury i przekazanie do akceptacji



Wybór MPK i akceptacja kosztów



Podgląd załącznika na etapie akceptacji finansowej



Podgląd dokumentu w SAP (księgowanie)



Audyt i przegląd historii obiegu dokumentu



Procesy finansowe

Procesy obszaru sprzedaży

Procesy ISO

Procesy kadrowe

Procesy zarządzania projektami

Procesy R&D

Procesy IT

Procesy zakupowe

Case management

• Obieg zamówień, wniosków  zakupowych, 
zapotrzebowań wewnętrznych

• Obieg faktur kosztowych i materiałowych
• Archiwizacja i obieg umów z 

kontrahentami
• Archiwizacja faktur sprzedażowych w SAP

ECM – zastosowania w obszarach biznesowych

• Procesy obszaru sprzedaży
• Obsługa zapytań ofertowych
• Proces obsługi zamówień publicznych
• Proces zawierania umowy z 

kontrahentami
• Reklamacje
• Badanie satysfakcji klientów

• Zarządzanie dokumentacją procesów
• Zarządzanie audytami
• Działania korygujące i zapobiegawcze –

nadzór nad realizacją
• Analiza ryzyka
• Automatyczny obieg formularzy i 

wniosków

• Procesy Kadrowe
• Elektroniczne teczki pracownicze
• Rekrutacja nowych pracowników (workflow)
• Derekrutacja pracowników
• Wnioski urlopowe
• Delegacje
• Ocena pracowników

• Zarządzanie zadaniami w projektach
• Archiwizacja dokumentacji projektowej
• Raportowanie i analizy projektów
• Zarządzanie przydzielaniem zasobów
• Realizacja i nadzór nad inwestycjami

• Projektowanie nowych produktów i 
wprowadzanie na rynek (PTM)

• Badania marketingowe

• Procesy IT
• Zarządzanie zgłoszeniami/helpdesk
• Nadawanie/zmiana uprawnień do 

systemów IT
• Procesy ITIL/ISO 20000
• Analiza ryzyka w bezpieczeństwie 

informacji
• Zakupy IT

• Organizacja i prowadzenie przetargów
• Ocena ofert
• Proces zawierania umowy
• Procesy oceny dostawców
• Repozytorium dokumentów zw. 

z dostawcami

• Zarządzanie sprawami
• Dynamiczne przydzielanie zadań ad-hoc
• Kontrola kompletności dokumentów w 

sprawie
• Wszelkie procesy nieustrukturyzowane, 

trudne do zaprogramowania z uwagi na 
ilość wyjątków



SNP ECM dla SAP
Case studies



Case study: Pinguin Foods Polska

Cel projektu
 Konsolidacja dokumentacji w przedsiębiorstwie wielodziałowym bez 

uszczerbku dla dostępu do dokumentów

 Centralizacja Działu Księgowości

 Wyeliminowanie problemów wynikających z obiegu dokumentów 
papierowych (opóźnienia, zagubienia, błędy ludzkie)

Rozwiązanie
 SNP ECM w modelu licencyjnym (on-premise)

 Wdrożenie elektronicznego obiegu faktur kosztowych

 OCR dokumentów finansowych

Korzyści
 Zapewnienie pełnej przejrzystości procesu obiegu dokumentów

 Skrócenie czasu obsługi

 Błyskawiczne wyszukiwanie dokumentów

Klient
Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.
oddział belgijskiego producenta mrożonek

“Zdecydowaliśmy się na SNP ECM z uwagi na
jego możliwości, spośród których doceniamy
skalowalność systemu i potwierdzoną w
innych wdrożeniach a planowaną przez nas
integrację z SAP”

Przemysław Masłowski
Dyrektor Finansowy



Case study: Poli-Eco Tworzywa Sztuczne

Cel projektu
 Wyeliminowanie problemów związanych z obiegiem dokumentów 

papierowych (opóźnienia, zagubienia, błędy ludzkie w przetwarzaniu)
 Redukcja ryzyka finansowego wiążącego się z obiegiem dokumentów 

kosztowych
 Optymalizacja procesu przetwarzania dokumentów w wielu lokalizacjach

Rozwiązanie
 SNP ECM w modelu licencyjnym (on-premise)
 Wdrożenie elektronicznego obiegu faktur kosztowych wraz z OCR 

dokumentów finansowych
 Utworzenie centralnego repozytorium umów z kontrahentami
 Integracja z systemem SAP
Korzyści
 Skrócenie czasu obsługi dokumentów kosztowych
 Zapewnienie pełnej przejrzystości całego procesu biznesowego
 Możliwość błyskawicznego wyszukiwania dokumentów
 Powiązanie dokumentów faktur kosztowych z umowami w jednym 

repozytorium
 Dostęp do faktur z poziomu systemu SAP

Klient
Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.
jeden z największych polskich producentów 
wyrobów wykończeniowych z PCV

“Wdrożenie SNP ECM pozwoliło nam uporządkować 
obieg dokumentów finansowych w firmie. Teraz 
posiadamy pełną i aktualną wiedzę o fakturach
będących w obiegu, co ułatwia nam planowanie 
kosztów i przepływów finansowych. SNP ECM 
zapewnia pełną rozliczalność odpowiedział-
ności na przestrzeni całego 
procesu biznesowego”

Dorota Łukowska
Kierownik IT



Case study: G.EN. Gaz Energia

Cel projektu
 Ograniczenie stałych kosztów utrzymania archiwum dokumentów dla 

systemu SAP
 Zwiększenie wydajności operacyjnej w zakresie zarządzania 

dokumentacją billingową

Rozwiązanie
 SNP ECM w modelu licencyjnym (on-premise)
 Migracja zasobu archiwalnego do nowego archiwum optycznego 

SNP ECM
 Połączenie dokumentów billingowych z systemem SAP z wykorzystaniem 

SAP ArchiveLink
Korzyści
 Efektywne zarządzanie archiwum o wolumenie przekraczającym 

1 500 000 dokumentów
 Wygodny dostęp do jednego zasobu dokumentów z wielu systemów 

jednocześnie (SAP, przeglądarka www, dedykowany system billingowy)

Klient
G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.
Dystrybutor gazu ziemnego w Polsce, część 
niemieckiej grupy VNG

“Poszukiwaliśmy narzędzia, które zoptymalizuje koszty 
utrzymania rozwiązań IT związanych z dokumentami 
bilingowymi, bez uszczerbku na jakości obsługi 
klientów i efektywności procesów sprzedaży energii. 
Dzięki SNP ECM udało się znaleźć złoty środek 
pomiędzy wartością inwestycji a 
funkcjonalnością oprogramowania. 
Sprawdziła się reguła 80/20, tj. 80% 
funkcjonalności najlepszych 
na rynku rozwiązań IT za 20% ceny”

Artur Lech
Kierownik Sekcji Informatyki



Case study: Polimex Mostostal

Cel projektu
 Wdrożenie rozwiązania umożliwiającego kompleksowe i efektywne 

zarządzanie procesem przygotowania umów z kontrahentami 
(przygotowanie dokumentu, opiniowanie, obsługa aneksów, baza umów)

Rozwiązanie
 SNP ECM w modelu SaaS/cloud (usługa SNP Data Centers) – aplikacja + 

infrastruktura w formie abonamentowej usługi biznesowej
 Wdrożenie elektronicznego repozytorium umów z kontrahentami oraz 

procesu workflow dla wszystkich działów zaangażowanych w proces 
biznesowy

 Migracja umów archiwalnych do SNP ECM
 Samodzielny (zrealizowany przez pracowników Polimex Mostostal) rozwój 

SNP ECM – import dokumentów historycznych oraz ECM dla zarządzania 
aktami spraw sądowych

Korzyści
 Połączenie funkcji Workflow i DMS (Document Management System) w 

jednym narzędziu ECM
 Optymalizacja obiegu dokumentów kosztowych – zapewnienie pełnej 

przejrzystości procesu, skrócenie czasu obsługi, błyskawiczne 
wyszukiwanie dokumentów

Klient
Polimex Mostostal S.A.
Wiodąca polska firma inżynieryjno-
budowlana

“Istotną zaletą SNP ECM jest dla nas możliwość 
samodzielnego rozwoju rozwiązania. Po dokonanym 
przez SNP transferze wiedzy, możemy sami uruchamiać 
rozwiązanie dla kolejnych obszarów, procesów i rodzaju 
dokumentów”

Tomasz Pierzchała
Dyrektor Biura Informatyki



Case study: ROTR Spółdzielnia Mleczarska

Cel projektu
 Wyeliminowanie problemów wynikających z obiegu dokumentów 

papierowych (opóźnienia, zagubienia, błędy ludzkie, wielokrotne 
wprowadzanie tych samych danych w różnych systemach IT

 Redukcja ryzyka finansowego związanego z obiegiem dokumentów 
kosztowych

 Optymalizacja kosztów przetwarzania korespondencji

Rozwiązanie
 SNP ECM w modelu hostingowym (licencja wraz z usługami SNP Data 

Centers)
 Wdrożenie elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i faktur 

kosztowych
 Zarządzanie zespołem kierowców, flotą cystern, a także dokumentami 

z nimi związanymi (np. certyfikaty, atesty, itd.)
 OCR wszystkich przychodzących dokumentów, wraz z integracją 

z systemem SAP
Korzyści
 Optymalizacja obiegu dokumentów kosztowych
 Mniejsza ilość wewnętrznych kopii, oszczędności finansowe 

(m.in. Mniejsze zużycie papieru)

Klient
ROTR Spółdzielnia Mleczarska
polski producent mleka i wyrobów 
mleczarskich

“Dzięki SNP ECM zyskaliśmy kontrolę nad wydatkami i 
ujednoliciliśmy proces od strony organizacyjnej i 
finansowej. Czynności związane z kontrolą poprawności 
danych zyskały nowy wymiar, ryzyko procesu obsługi 
faktur znacznie się obniżyło”

Ewa Laskowska
Starszy Referent ds. Controllingu



SNP ECM dla SAP…
… dostępne również z poziomu chmury



Warianty utrzymania SNP ECM

Software as a Service (SaaS) On-premise

System abonamentowy 
utrzymywany w chmurze z pełną 
opieką po wdrożeniową oraz 
monitoringiem działania i testami 
wydajności

Opłata jednorazowa z założeniem 
wdrożenia na infrastrukturze 
Klienta



Porównanie licencji z usługą SaaS

Sposób wnoszenia opłaty

Finansowy próg wejścia w projekt wdrożeniowy (nakład inwestycyjny)

Rozpoczęcie pracy z aplikacją

Zarządzanie infrastrukturą IT wymaganą do poprawnej pracy SNP ECM
(sieć, serwery, macierze dyskowe, wirtualizacja, pomieszczenia)

Utrzymanie i zapewnienie aktualizacji warstwy technicznej SNP ECM 
(system operacyjny, baza danych, serwer aplikacji, itp.)

Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie po awariach

Zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności, dostępności ECM, 
monitorowanie i zarządzanie ryzykiem dla aplikacji SNP ECM

Zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności, dostępności ECM, 
monitorowanie i zarządzanie ryzykiem dla aplikacji SNP ECM

Zaangażowanie zasobów osobowych IT Klienta w projekt

Zarządzanie/wpływ na koszty organizacji

Abonament miesięczny bez dodatkowych opłat

Nie istnieje

Natychmiast

SNP

SNP

Abonament miesięczny bez dodatkowych opłat

SNP (najnowocześniejsze technologie)

SNP (najnowocześniejsze technologie)

Nie ma potrzeby

OPEX

Opłata jednorazowa + maintenance, sprzęt IT, 
administracja

Wymaga budżetu i planowania

Wymaga instalacji i przygotowania infrastruktury IT

Administratorzy Klienta - I linia wsparcia

Po stronie Klienta - I linia wsparcia

Opłata jednorazowa + maintenance, sprzęt IT, administracja

Podział pomiędzy Klienta a SNP

Po stronie Klienta

Znaczne

CAPEX

Software as a Service 
(SaaS)

Licencja 
(On-premise)



Certyfikat ISO 27018 – gwarancja bezpieczeństwa dla 
rozwiązań w modelu SaaS

Najważniejsze obszary ryzyka podlegające 
weryfikacji w procesie certyfikacyjnym:

 System tworzenia i utrzymania kopii zapasowych danych
 Szyfrowanie danych (zarówno na poziomie ich składowania, jak 

i transmisji
 Zarządzanie zmianami w aplikacjach (m.in. rozdzielenie środowisk 

rozwojowych, testowych i produkcyjnych, proces wydania nowej wersji 
aplikacji)

 Rejestracja aktywności użytkowników i administratorów
 Zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami

ISO 27018 w kontekście ECM

Certyfikat ISO 27018 to gwarancja, że 
zarówno sama aplikacja, model jej 
udostępniania, jak i technologie IT 
stosowane przy jej utrzymywaniu spełniają 
restrykcyjne standardy 
bezpieczeństwa i poufności danych



Jak uruchomić firmowe archiwum dokumentów w SAP?
Wystarczą tylko 3 proste kroki

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Napisz lub zadzwoń do naszego Opiekuna Klienta.

Na podstawie Państwa potrzeb i oczekiwań, eksperci 
SNP zdefiniują scenariusze i sposób integracji z SAP.

Wdrażamy w oparciu o Państwa wytyczne system SNP 
ECM i uruchomiamy archiwum dokumentów w SAP



Follow us

SNP Poland Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

+48 61 827 70 00
+48 61 827 70 01
info.pl@snpgroup.com
www.snp-poland.com

Dziękujemy za uwagę



Disclaimer

© 2019 SNP SE or an SNP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may 
be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of 
SNP SE or an SNP affiliate company.
The information contained herein may be changed at any time without notice. Some software 
products marketed by SNP SE and its distributors contain proprietary software components of 
other software vendors.

This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other 
agreement with SNP. This document contains only intended strategies, developments, and 
functionalities of the SNP product and is not intended to be binding upon SNP to any particular 
course of business, product strategy, and/or development.

SNP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SNP does not warrant the 
accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within 
this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, 
including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular 
purpose, or non-infringement.

SNP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, 
indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation 
shall not apply in cases of intent or gross negligence.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are 
trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and in 
several other countries.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.

Heidelberg, Germany 2019
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