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Podpora procurementu so SAP ARIBA SNAP 
 

Predkonfigurované riešenie s pripojením na SAP ARIBA 

sieť je možné využívať od prvého dňa implementácie. 
 

Prečo implementovať toto riešenie 
Spoločnosti v rámci svojich nákupných 

procesov obvykle čelia viacerým výzvam, 

ktoré môžu zahŕňať: 

 

 vysokú mieru manuálneho spracovania 

 zdĺhavosť nákupného procesu 
 presnosť dát 

 riadenie dodávateľov, ich hodnotenie 

a vyhodnocovanie rizika 

 transparentnosť nákupného procesu 

 nízku mieru strategického obstarávania 

 nedostupnosť nákupných analýz 

a nákupného reportingu 

 a ďalšie. 

 

Kontrola a riadenie nákupného procesu 

z pohľadu riadenia dodávateľov, 

automatizácie nákupného procesu, 

zvýšenia miery strategických nákupov, 

zníženia dodávateľského rizika, ako aj 

nákupnej ceny, môže viesť k značnému 

zvýšeniu úspor bezprostredne súvisiacich so 

spôsobom realizácie nákupu a jeho 

spracovaním.  

 

V rámci riešenia SAP ARIBA SNAP je možné 

automatizovať mnohé časovo náročné 

procesy súvisiace  s nákupom a spracovaním 

faktúr. SAP ARIBA SNAP umožňuje 

eliminovať papierovanie, výmenu e-mailov  

a pdf súborov a výrazne tak skrátiť čas na 

spracovanie jednotlivých dokumentov ako aj 

prípadnú chybovosť.  

 

Popis riešenia 

Riešenie SAP ARIBA SNAP je cloudové 

riešenie, ktoré nevyžaduje žiadne investície  

do hardwaru. Je dostupné prostredníctvom 

klasického počítača, ako aj prostredníctvom  

mobilných zariadení. Obsahuje pripojenie do 

SAP ARIBA siete, v ktorej je zapojených viac 

než 4 mil. organizácií realizujúcich obchody 

na sieti v hodnote takmer 4 bilióny USD.  

 

 

 

Tvorba objednávok a fakturácia 
V rámci riešenia SAP ARIBA SNAP jednotliví 

pracovníci vyberú z existujúcich alebo 

vytvorených katalógov tovar alebo službu, 

ktorú potrebujú objednať. V prípade potreby 

môže byť spustené schvaľovanie v rámci 

workflow. Po schválení  prichádza požiadavka 

k nákupcovi, ktorý objednávku odošle 

dodávateľovi prostredníctvom SAP ARIBA 

siete. Dodávateľ pre danú položku môže byť 

preddefinovaný (zmluvný), alebo je možné 

vyžiadať si ponuky od viacerých 

dodávateľov a tak vybrať toho 

najvhodnejšieho napr. z pohľadu ceny, 

termínu dodania, platobných podmienok 

a pod.  V prípade, že daný dodávateľ 

momentálne v sieti ARIBA registrovaný nie je, 

objednávka mu príde formou e-mailu 

s linkom na registráciu, ktorá je zdarma.  

 

Následne dodávateľ môže danú objednávku 

potvrdiť a poslať avízo o dodávke. Možné je 

aj prepojenie na sledovanie dodávky, napr. 

prepojením na informačné systémy 

logistických spoločností. Faktúru vystavuje  

Menšie obchodné siete (spolu)

3.7 bil.

~1 bil.

<1 bil.
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dodávateľ v rámci siete ARIBA 

prostredníctvom svojho dodávateľského 

konta. Po obdržaní faktúry je možné 

spustiť schvaľovacie workflow, na základe 

ktorého bude daná faktúra uhradená. 

 

SAP ARIBA SNAP prináša: 

 reportovacie a riadiace nástroje pre 

kontrolu nákupného procesu, 

dodávateľov a výdavkov v rámci jedného 

miesta 

 krátky čas implementácie a 

integrované best practices 

 rýchle zapojenie dodávateľov do siete 

 prednastavený obsah a možnosť jeho 

doplnenia a modifikácie 

 pre zadávateľov požiadaviek je k 

dispozícii prostredie, ktoré pripomína 

klasický web shop 

 zabezpečenie súladu s definovanými 

zmluvami 

 mobilný prístup a schvaľovanie. 

 

Riešenie SAP ARIBA SNAP je možné prepojiť 

s podnikovým informačným systémom  

(SAP ECC, SAP S/4HANA, iné ERP systémy) a 

tak dosiahnuť ešte vyššiu mieru 

automatizácie procesov súvisiacich 

s nákupom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prínosy riešenia 

Napojenie na globálnu obchodnú sieť SAP 

ARIBA umožňuje priame prepojenie 

s miliónmi organizácií. Okrem toho samotné 

riešenie umožní: 

 zvýšiť vizibilitu a transparentnosť 

nákupného procesu 

 automatizovať  a zefektívniť proces 

tvorby a spracovania nákupných 

požiadaviek 

 sledovať objednávky od vzniku 

požiadavky po jej úhradu v rámci 

jednotného riešenia 

 zvýšiť compliance a podiel nákupov 

v rámci strategického obstarávania 

 znížiť chybovosť pri procesovaní 

nákupných objednávok a spracovaní 

faktúr 

 zvýšiť prehľad a kontrolu výdavkov 

a cash flow a ďalšie. 

 

O spoločnosti SYNCHRONIX 

SYNCHRONIX, a. s. je VAR partner spoločnosti 

SAP. IT služby a riešenia poskytuje od roku 

1994. Je držiteľom certifikátu manažérstva 

kvality ISO 9001,    certifikátu   ISO 27001    

pre    systém  informačnej bezpečnosti, ako aj  

certifikátu ISO 14001 pre systém enviro  

manažérstva. Je certifikovaná Národným 

bezpečnostným úradom pre oblasť 

priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.  
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