
Chytré řešení pro zefektivnění správy zápočtů v SAP S/4HANA.

Enhanced AR/AP Netting App
pro SAP S/4Hx

Enhanced AR/AP Netting App Product sheet

Šetřte čas a minimalizujte rizika
s naší novou aplikací:

Generujte digitálně podepsaná PDF   
s detaily o započtených položkách

Získejte snadný přístup k podrobným 
informacím o závazcích a pohledávkách 
pro všechny dostupné zápočty

Sdílejte je snadno a rychle s vašimi 
obchodními partnery



Optimalizujte správu zápočtů pomocí automatizace
 
Standardní proces započtení závazků a pohledávek je 
časově náročný a zdlouhavý. Pro oddělení finančního 
účetnictví znamená celou řadu manuálních úkonů. Zátěž 
v podobě vysokého objemu pohledávek ke zpracování  
přináší potíže při vymáhání dlužných částek a optimalizaci 
cash flow.

Aplikace Enhanced AR/AP Netting App for SAP S/4HANA 
pomáhá uživatelům celý proces optimalizovat. 

Generujte digitálně podepsaná 
PDF se zápočty snadno a rychle 

 

Aplikace vám umožňuje:

Pohledávky a závazky ve FI modulu SAP (AR/AP)

Manuální zúčtování položek zahrnutých do zápočtu 
(zúčtování pohledávek a závazků).

Načtení dokumentů o zápočtech ze systému SAP (v reálném čase)

Revize dokumentů o zápočtech

Vytvoření výkazu o zápočtech (digitálně podepsaný PDF soubor)

Odeslání výkazu o zápočtech obchodnímu partnerovi

načíst dokumenty o zápočtech ze systému SAP 
prohlédnout si detailně všechny transakce 
připravit přehled s návrhem zápočtu ve formě 
digitálně podepsaného souboru PDF
odeslat soubor PDF s návrhem zápočtu obchodnímu 
partnerovi ke kontrole a potvrzení správnosti dat







Aplikace Enhanced AR/AP Netting App umožňuje 
uživatelům rychle generovat PDF soubory s detaily zápočtu 
vzájemných závazků a pohledávek v reálném čase 
a okamžitě je pohodlně sdílet s obchodními partnery.

Klíčové vlastnosti:

Customizace
Aplikaci Enhanced AR/AP Netting App for SAP S/HANA je 
možné přizpůsobit konkrétním požadavkům. Chcete-li se 
o možnostech customizace dozvědět více, kontaktujte nás. 
Rádi vám sdělíme podrobnosti.

Díky zpřístupnění všech podrobností aplikace pomáhá uživatelům z finančních oddělení lépe kontrolovat detaily transakcí, 
zabezpečit přesnost zápočtů a dodržovat termíny splatnosti. Zároveň s tím aplikace zvyšuje transparentnost komunikace 
s obchodními partnery.

Hromadné zpracování

Přednastavená struktura přehledu v PDF

Možnost tisku, uložení a sdílení (PDF)

Přehled s návrhem zápočtu v různých jazycích 
(defaultně EN, DE, CS) 

Tvorba PDF souboru s elektronickým podpisem
(podpora důvěryhodnosti původu dokumentu)

Proposer of netting statement
Mibcon a.s.
Pod Kopcem 31

VAT reg. number:

SWIFT:   BACXCZPP
Reference:  100000043

Recipient of netting statement
SGEN it, s.r.o.

Netting statement proposal as at 30.5.2022

Based on tax documents:
Reference Due Date Amount

Total

Based on tax documents:
Reference Due Date Amount

Total

30449.00

CZK
CZK

CZK

CZK
CZK

CZK

  39540.00

CZK
CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Mibcon, a.s. payable due to company   SGEN it, s.r.o.

   amount 9091.00 CZK

Please countersign this proposal and send back to our e-mail info@mibcon.cz

Lorem Ipsum



Zadání rezervace
Rezervovat novou místnost můžete buď prostřednictvím 
tlačítka "Nová rezervace", nebo pomocí funkce Drag&Drop v 
kalendáři zdrojů. V okně rezervace si zaškrtnutím snadno 
vyžádáte emailovou notifikaci na recepci, které v poznámce 
upřesníte například požadavky na občerstvení apod. 

Rozcestník/kokpit poskytující přehled o provedených
zápočtech a možnost zobrazit jejich detail

Podrobný pohled na jednotlivé započítavané položky
vztahující se k vybranému zápočtu

Vytvoření digitálně podepsaného dokladu o zápočtu 
ve formě PDF souboru pro sdílení s obchodními partnery

Monitoring statusu návrhu zápočtu

Typické případy využití
Zápočty faktur a dobropisů

Započtení pohledávek a závazků zaúčtovaných na 
odběratele a dodavatele, kteří představují jednoho 
obchodního partnera. 

Započtení dokladů se stejnou transakční měnou
 

Mezipodnikové zápočty

Inovace

Detail dokladu o zápočtu
Aplikace Enhanced AR/AP Netting App umožňuje 
uživatelům pohled na všechny započítávané položky 
příslušející k vybranému dokladu o zápočtu.

Každý doklad o zápočtu zobrazený v Přehledu zápočtů 
nabízí uživateli aplikace možnost prokliknout se do 
detailního náhledu, který přináší souhrn všech 
vzájemně započítávaných položek. V něm se zobrazují 
podrobnější informace o těchto položkách, zejména 
datum a částka k zúčtování, datum zaúčtování, zápis 
do deníku a interní nebo externí odkaz na fakturu. 

Uživatelé tak mohou snadno zkontrolovat každou 
jednotlivou transakci zdokumentovanou v systému.

SAP Fiori Launchpad

Aplikace Enhanced AR/AP Netting App je SaaS 
aplikace, která rozšiřuje základní funkce systému SAP 
S/4HANA. Je přístupná prostřednictvím uživatelského 
prostředí SAP Fiori. 

Uživatelé najdou dlaždice aplikace Enhanced AR/AP 
Netting App mezi ostatními dlaždicemi v SAP Fiori 
Launchpadu.

Přehled zápočtů 
Úvodní obrazovka aplikace Enhanced AR/AP Netting 
App přináší Přehled zápočtů. Jde o základní rozcestník 
zobrazující všechny existující doklady o zápočtech 
uložené v systému.

Doklady o zápočtech jsou uspořádány pod sebou 
v řádcích, které zobrazují základní informace,  jako jsou 
účetní okruh, jméno zákazníka či dodavatele, částka, 
stav zpracování zápočtu nebo detail o tom, kdo a kdy 
vytvořil elektronický PDF dokument dokladu o zápočtu.  
 
Kliknutím na příslušný řádek se uživatelé prokliknou 
k detailu dokladu o zápočtu zobrazujícímu jednotlivé 
započítávané transakce (viz níže). Okno s Přehledem 
zápočtů uživatelům zároveň umožňuje generovat 
doklady o zápočtu v podobě elektronicky podepsaných 
PDF dokumentů. Ty mohou následně sdílet s obchod-
ními partnery nebo si je ukládat pro jiné použití.



The application is available globally via SAP Store.

Architektura řešení a technologie
SAP Business Technology Platform 

Aplikace Enhanced AR/AP Netting App for SAP S/4Hx je 
vytvořena jako cloudové řešení na platformě SAP Business 
Technology Platform.

Hlavní charakteristika:

Mibcon jako SAP Cloud partner  
Mibcon je strategický partner pro platformu SAP 
Business Technology Platform a řešení využívající SAP 
Cloud. 

Pomáháme firmám s hladkým přechodem na cloud, se 
zakázkovým vývojem podnikových aplikací, digitalizací 
konkrétních procesů a integrací softwarových produktů 
třetích stran.

Úspěšně jsme dokončili více než 80 projektů v SAP 
Cloud určených pro různá odvětví na trhu, včetně logistiky 
a distribuce, výroby, financí, telekomunikací nebo utilit.

Mibcon as a SAP Cloud partner  

Software as a Service aplikace
     
Rozšíření pro Intelligent Suite
     
V souladu se standardy SAP Industry Cloud

Nativní integrace s aplikacemi SAP ERP 
(SAP S/4HANA libovolné edice, SAP Business Suite)

Máte-li k aplikaci jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Přes 80 projektů v SAP Cloud

20+ let na trhu

Zkušený tým více než 150 
projektových manažerů, SAP 
konzultantů a vývojářů

Platinový partner SAP

Držitelé certifikace SAP Partner 
Center of Expertise

Člen aliance United VARs

MIBCON a. s.
Pod Kopcem 31/3
147 00 Praha 4
Česká replublika

Kontaktujte nás:
+420 244 912 698
info@mibcon.cz
www.mibcon.cz

Proč MIBCON?

Jsme:

Aplikace Enhanced AR/AP Netting App for SAP S/4Hx je globálně dostupná na SAP Store.
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