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Runs SAP
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Project’s Overview

Ecaru & Entag want  to move from the old legacy systems to a new era of 
technology 

Key Pain Points
Business Measures Affected

High Maintenance Lead-time 

Supplying doesn’t fulfill project timeline

Limited matching project required skills 

Limited visibility on true project cost 

Limited view of change orders 

Late indication of project cost overruns
Inaccurate job cost estimates 

Limited view& control on subcontracting 

Limited view& control on billing 

Project Budgeting and cost control

Assets Downtime

Administration Staff Workload 

Lack of inventory accuracy
High inventory cost

Human Resources utilization across projects

Metrics (KPI’s)

Assets Management

Projects KPI’s

Finance KPI’s 

Labor productivity 

Procurement KPI’s

Inventory KPI’s 

KPI’s Affected 

Lack of 
Information 

Visibility 

Lack of 
Information 

Integrity 

Remote Sites 
Connectivity 

=
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Project’s Components

SAP
42%

HW & OS
18%

Network
40%

HQ and All Branches

Switches, Wireless devices,
Routers, Telepresence and 
Network Management across
all Sites.

cloud deployment
Integrated business 
intelligence. 
Integration with the 
SAP HANA platform
Quick deployment

Business Analytics 
and Dashboards to 
the Top Management.
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Project’s Scope

Foreign Purchasing
Shipping & Custom Release
Local Purchasing
Subcontractors Contracts

Projects Planning, Follow up and Cost control
Project Costing
Project Completion

Phase I

Financial
FICO

HR
HCM

Inventory

Pruchasing

Projects
PS

Production 
& Planning
Sales & 

marketing
BI

ERP Phased Solution

MM

Accounts Receivable Follow up 
& Collection
Banking Accounting
General Ledger
Accounts Payable
Letters of credit (L/C) & letters 
of guarantee    (L/G)
Fixed Assets and Depreciation
Payroll and Social insurance
Budgeting
Insurance
Special Funds

Human Resources Management
Human Resources Development 
(HRD)
Attendance and Leave
Pay Roll
Camps & Rest Houses

Inventory Control
Personal Tools

Sales and opportunity 
management
Align every aspect of  operations 
to the needs of modern 
consumers. Anticipate, plan, and 
manage demand to deliver the 
consumer goods .
Take advantage of extensive 
industry-specific functionalities, 
best practices, and processes with 
tools designed for small and 
midsize businesses.

Top Management
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Solution 
Design

Where are we?

We are Here
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•We have one 
common goal 

(GO LIVE)

• Realized and 
tangible benefits 
worth investment

• SAP eases and 
addresses our daily 
operations

• SAP culture needs 
to be adopted by 
the top 
management. 

Culture Day in a 
life

Moving 
ForwardBenefits

Today’s Objective
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Ecaru & Entag should be able to:

 Talk SAP language

 Understand how SAP can improve their 
business

 Quantify the realized benefits from our 
project

 Understand your kind involvement in the 
coming period

Objective (Cont.)
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 With SAP Business One mobile apps, to 
get immediate access to the most relevant 
information to help   to run   business from 
anywhere, any time.

 mobile apps designed to manage leads, 
customer accounts, view stock, and place 
an order with the SAP Business One 
Sales mobile app for  Android

New Features



ECARU ASW Full Cycle

صرف ساعات 
/ شغل الماكينات 

استھالك الوقود 
للموقع

استالم من االنتاج
بيع المنتجات 

للعمالء
)فاتورة بيع(

تحصيل من العميل

ثانية/ فرمه اولي

فتح أمر انتاج 
شھريا

تسجيل عدد 
ساعات شغل 

/ الماكينات 
استھالك الوقود

تسجيل انتاج
يومي 

تسجيل نقل
يومي

/  نقل بين المواقع 
نقل للنقطه 
الوسيطة

تسجيل بيع 
يومي

صرف من الموقع 
للعميل

بيع المنتجات 
للعمالء

)عرض سعر(

بيع المنتجات 
للعمالء

)امر بيع(

انشاء خطط 
االنشطة لكل موقع 

)الخطة المتوقعة(

سماد عضوي

جمع واستقبال 
المخلفات زراعية

شراء قطع الغيار 
وتأجير معدات
(امر شراء)

شراء مخلفات 
زراعية

(أمر شراء)
صرف قطع الغيار 

والمعدات

+  استالم مخزني 
تسجيل مصاريف 

النقل

تسجيل فاتوره 
مورد

)فاتوره شراء(
سداد للمورد

تحميل المصاريف 
وصرف المواد 

الخام علي اوامر 
االنتاج

اغالق امر االنتاج

Purchasing
Inventory

Finance

Planning

Sales

Mobile App User

توزيع المصاريف 
علي اوامر االنتاج

موافقة الجودة



ECARU MSW Full Cycle

صرف ساعات 
/ شغل الماكينات 

استھالك الوقود 
للموقع

استالم من االنتاج
بيع المنتجات 

للعمالء
)فاتورة بيع(

تحصيل من العميل

فتح أمر انتاج 
شھريا

تسجيل عدد 
ساعات شغل 

/ الماكينات 
استھالك الوقود

تسجيل انتاج
يومي 

تسجيل نقل
يومي

نقل بين المواقع

تسجيل بيع 
يومي

صرف من الموقع 
للعميل

بيع المنتجات 
للعمالء

)عرض سعر(

بيع المنتجات 
للعمالء

)امر بيع(

انشاء خطط 
االنشطة لكل موقع 

)الخطة المتوقعة(

عضوي سماد

استالم المخلفات 
الصلبة

شراء قطع الغيار 
وتأجير معدات
(امر شراء)

صرف قطع الغيار 
والمعدات

استالم مخزني
تسجيل فاتوره 

مورد
)فاتوره شراء(

سداد للمورد

تحميل المصاريف 
وصرف المواد 

الخام علي اوامر 
االنتاج

اغالق امر االنتاج

Purchasing
Inventory

Finance

Planning

Sales

Mobile App User / Scales

توزيع المصاريف 
علي اوامر االنتاج

التعاقدات
االتفاقية العامة (

)للمبيعات

اصدار فاتورة 
مبيعات

)كل شھرين(
تحصيل من العميل

الكمية المستلمة

موافقة الجودة



ENTAG Full Cycle

صرف المواد الخام 
والموارد استالم من االنتاج

اصدار فاتورة بيع 
تحصيل من العميلللعميل

فتح وتخطيط أمر 
انتاج

متابعة مراحل 
المشروع

تسليم للعميل

اصدار عرض فنى 
اصدار امر بيعومالى

شراء مستلزمات 
االنتاج

(طلب شراء)
استالم مخزني

فتح مشروع جديد

تسجيل فاتوره 
مورد

)فاتوره شراء(
سداد للمورد

تحميل المصاريف 
علي اوامر االنتاج اغالق امر االنتاج

Purchasing
Inventory

Finance

Planning

Sales

التعاقدات
االتفاقية العامة (

)للمبيعات

تخطيط مراحل 
المشروع

Project Management

شراء مستلزمات 
االنتاج

(أمر شراء)

اغالق المشروع

موافقة الجودة

موافقة الجودة


