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The Best-Run Businesses Run SAP 

Найкращі бізнеси працюють на SAP 

 

SAP Business One runs best on Terminal Servers 

SAP Business One найкраще працює на термінальних серверах 

 

The best Terminal Servers run SysElegance 

Найкращі термінальні сервери працюють на продуктах SysElegance 

 

Термінальні системи є найкращим рішенням для побудови інфраструктури та впровадження SAP 

Business One. Зважаючи на їх ефективність та можливості, а також відсутність будь яких обмежень, що 

мають сучасні веб-браузери
1
, компанія SAP у документах з впровадження SAP Business One офіційно 

рекомендує
2
 використовувати саме термінальні системи. Особливо це стосується розподіленого 

доступу, філіальних структур та видалених складів, точок продажу/обслуговування та офісів. 

 

Компанія SysElegance розробила концепцію програмно-апаратного комплексу для SAP Business One з 

використанням новітніх технологій побудови термінальних мереж при використанні існуючого парку 

персональних комп’ютерів або власних пристроїв співробітників. 

 

Розроблений комплекс надає можливість: 

 

 Економити значні кошти на впровадженні – до 35% 

 Максимально ефективно використовувати існуючу техніку 

 Купувати дешеві робочі станції без накопичувачів або тонкі клієнти 

 Централізувати обробку, обслуговування та збереження даних 

 Працювати з використанням власних пристроїв 

 Повністю відмовитись від обслуговування робочих місць 

 

 

 
 

                         
1
 Додаток 1 

2
 Додаток 3 
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Вартість встановлення SAP Business One 

 

Вартість встановлення SAP 

Business One (B1) на: 
1 користувач 20 користувачів 50 користувачів 

Персональні комп'ютери 790.00 17 400.00 42 100.00 

Термінальне ПЗ Microsoft + 

Комп'ютери SysElegance S1 
663.00 15 360.00 36 750.00 

Термінальне ПЗ Microsoft + 

Переобладнані комп'ютери 
544.00 12 980.00 30 800.00 

Термінальне ПЗ SysElegance + 

Комп'ютери SysElegance S1 
638.00 14 860.00 35 500.00 

Термінальне ПЗ SysElegance + 

Переобладнані комп'ютери 
507.00 12 240.00 28 950.00 

 

Економія у відсотках при встановленні SAP Business One 

 

Економія у відсотках при 

встановленні SAP Business One 

(B1) на: 

20 

користувачів 
50 користувачів 

Додатковий 

користувач 

Персональні комп'ютери 0.00 0.00 0.00 

Термінальне ПЗ Microsoft + 

Комп'ютери SysElegance S1 
11.72 12.71 16.08 

Термінальне ПЗ Microsoft + 

Переобладнані комп'ютери 
25.40 26.84 31.14 

Термінальне ПЗ SysElegance + 

Комп'ютери SysElegance S1 
14.60 15.68 19.24 

Термінальне ПЗ SysElegance + 

Переобладнані комп'ютери 
29.66 31.24 35.82 

 

Таким чином, економія на впровадженні SAP Business One в середньому складатиме не менше 15%, а 

для 50 користувачів може сягати 13 150 USD! Деталізовані розрахунки стосовно економії дивіться у 

додатках
3
 до документу. 

 

Зекономлені кошти можна використати на: 

 

 Послуги консультантів з впровадження SAP 

 Якісне серверне обладнання та його безперервне живлення 

 Системи резервного копіювання 

 Додаткове обладнання для робочих місць 

 Додаткове ліцензійне програмне забезпечення 

 Навчання адміністраторів та співробітників 

 Або просто покращення результату виконання бюджету 

 

 

Дешеві робочі станції, переобладнані існуючі комп’ютери або тонкі клієнти не потребують 

накопичувачів, встановлення та підтримки операційної системи. 

 

Розроблений комплекс є незалежним від виробників апаратного забезпечення і може 

використовуватись для формування інфраструктури з наявних компонентів. Використання комплексу 

дозволить отримати новітнє програмне забезпечення та сервіси SAP, вдосконалити рівень володіння 

інформаційними технологіями, а також значно вдосконалити поточні робочі процеси. 

                         
3
 Додаток 2 
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Складові програмно-апаратного комплексу термінальної мережі 

Сервер на 20 робочих місць: 

 Процесор - 4 або більше ядер 

 Материнська плата з можливістю підключення 6 або більше накопичувачів SATA3 

 Оперативна пам'ять - 24Гб або більше (бажано, щоб материнська плата мала можливість 

встановлювати не менше ніж 32Гб) 

 Дискова система - 2 диски Raid1 (материнської плати) – для операційної системи, Storage Space 

для роботи (2 диски HDD 7200 та 2 диски SSD), що створений засобами операційної системи 

Windows Server 

 Обладнання серверу може бути власним новим, власним існуючим (фізичним або 

віртуалізованим на існуючих серверних потужностях) або орендованим (наприклад, Microsoft 

Azure). 

Програмне забезпечення, що встановлюється на сервер: 

 Операційна система Windows Server – 1 

 Ліцензії Windows Server CAL – у кількості робочих місць 

 Ліцензії SysElegance Application Server – у кількості робочих місць 

 Ліцензії SAP Business One – у кількості робочих місць 

Робочими місцями робітників можуть бути в будь-якій комбінації: 

 дешеві робочі станції без накопичувачів 

 існуючі комп’ютери, переобладнані в тонкі клієнти 

 фірмові тонкі клієнти 

 власні ноутбуки 

 власні планшети 10,1” з апаратною клавіатурою 

Існуючі комп’ютери, переобладнані в тонкі клієнти: 

 Мережева карта, що підтримує PXE 

 Процесор Pentium II – 300 Мгц або більше 

 Оперативна пам'ять – 256Мб або більше 

 Не потребують накопичувачів 

 Звукова карта (опціонально) 

 Програмне забезпечення SysElegance Thinstation 

Дешеві робочі станції або тонкі клієнти: 

 Мережева карта 

 Процесор 800 МГц або більше 

 Оперативна пам'ять 1Гб або більше 

 Фірмові тонкі клієнти мають бути сумісними для підключення до Windows Server 2012 R2 

Інші складові комплексу: 

 Монітори 19" (1366*768) або більше 

 Клавіатури та миші 

 Комутатор на 16 або 24 порти (залежить від кількості робочих місць) 

 WiFi-роутер для бездротового підключення власних пристроїв 

 

За фаховими консультаціями стосовно обладнання просимо звертатись до представників 

компанії SysElegance, або їх партнерів – www.syselegance.com, sales@syselegance.com  

http://www.syselegance.com/
mailto:sales@syselegance.com
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Додаток 1 

 

Офіційні рекомендації компанії SAP щодо використання термінальних мереж 

 

Administrator's Guide 

SAP Business One 9.2 PL04 

Document Version: 1.4 – 2016-08-08 

Page 15 

 

 
Оригінал: 

All SAP Business One components must be installed in the same LAN (local area network). For users outside 

the LAN of the server (for example, those using VPN connection), we recommend that you use a remote 

desktop to access the SAP Business One client instead of installing the SAP Business One client directly. 

 

Переклад: 

Усі компоненти SAP Business One повинні бути встановлені в одній LAN (локальній мережі). Для 

користувачів за межами LAN серверу (для прикладу, у випадку використання VPN з’єднання), ми 

радимо вам використовувати віддалений робочий стіл (термінальний сервер) для доступу до клієнта 

SAP Business One замість того, щоб встановлювати клієнт SAP Business One безпосередньо. 
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Додаток 2 

 

Деталізовані розрахунки економії при використанні термінальних мереж 

 

Первинні грошові витрати на покупку двадцяти робочих місць 

           

Назва 

Мережа на 

персональних 

комп'ютерах 

Термінальна мережа 

на ПЗ Microsoft + 

SysElegance S1 

Термінальна мережа 

на ПЗ Microsoft + 

SysElegance Thinstation 

Термінальна мережа 

на ПЗ SysElegance + 

SysElegance S1 

Термінальна 

мережа на ПЗ 

SysElegance 

Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість 

ПЗ SAP Business One (B1) 20 8000 20 8000 20 8000 20 8000 20 8000 

ПЗ SysElegance Application 

Server 
х х х х х х 20 1300 20 1300 

ПЗ Windows Server 2016 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

ПЗ Windows Server CAL 20 600 20 600 20 600 20 600 20 600 

ПЗ Windows Server TCAL х х 20 1800 20 1800 х х х х 

ПЗ Windows 10 Professional 20 3200 x x x x x x x x 

Сервер для обслуговування 

мережі 
1 1000 1 1500 1 1500 1 1500 1 1500 

Робоче місце – звичайний 

персональний комп'ютер 
20 4000 х х х х х х х х 

Робоче місце – тонкий 

клієнт - переобладнаний 

комп'ютер 

х х х х 20 0 х х 20 0 

ПЗ SysElegance Thinstation х х х х 20 480 х х 20 240 

Робоче місце – тонкий 

клієнт - SysElegance S1 TCB 
х х 20 2860 х х 20 2860 х х 

Всього:   17400   15360   12980   14860   12240 

В переліку на 1 робоче 

місце: 
  870   768   649   743   612 
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Первинні грошові витрати на покупку п’ятдесяти робочих місць 

           

Назва 

Мережа на 

персональних 

комп'ютерах 

Термінальна мережа 

на ПЗ Microsoft + 

SysElegance S1 

Термінальна мережа 

на ПЗ Microsoft + 

SysElegance Thinstation 

Термінальна мережа 

на ПЗ SysElegance + 

SysElegance S1 

Термінальна 

мережа на ПЗ 

SysElegance 

Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість 

ПЗ SAP Business One (B1) 50 20000 50 20000 50 20000 50 20000 50 20000 

ПЗ SysElegance Application 

Server 
х х х х х х 50 3250 50 3250 

ПЗ Windows Server 2016 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

ПЗ Windows Server CAL 50 1500 50 1500 50 1500 50 1500 50 1500 

ПЗ Windows Server TCAL х х 50 4500 50 4500 х х х х 

ПЗ Windows 10 Professional 50 8000 x x x x x x x x 

Сервер для обслуговування 

мережі 
1 2000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 

Робоче місце – звичайний 

персональний комп'ютер 
50 10000 х х х х х х х х 

Робоче місце – тонкий 

клієнт переобладнаний 

комп'ютер 

х х х х 50 0 х х 50 0 

ПЗ SysElegance Thinstation х х х х 50 1200 х х 50 600 

Робоче місце – тонкий 

клієнт SysElegance S1 TCB 
х х 50 7150 х х 50 7150 х х 

Всього:   42100   36750   30800   35500   28950 

В переліку на 1 робоче 

місце: 
  842   735   616   710   579 
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Грошові витрати на покупку одного додаткового робочого місця 

           

Назва 

Мережа на 

персональних 

комп'ютерах 

Термінальна мережа 

на ПЗ Microsoft + 

SysElegance S1 

Термінальна мережа 

на ПЗ Microsoft + 

SysElegance Thinstation 

Термінальна мережа 

на ПЗ SysElegance + 

SysElegance S1 

Термінальна 

мережа на ПЗ 

SysElegance 

Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість Кіл-сть Вартість 

ПЗ SAP Business One (B1) 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

ПЗ SysElegance Application 

Server 
х х х х х х 1 65 1 65 

ПЗ Windows Server CAL 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 

ПЗ Windows Server TCAL х х 1 90 1 90 х х х х 

ПЗ Windows 10 Professional 1 160 x x x x x x x x 

Робоче місце – звичайний 

персональний комп'ютер 
1 200 х х х х х х х х 

Робоче місце – тонкий 

клієнт переобладнаний 

комп'ютер 

х х х х 1 0 х х 1 0 

ПЗ SysElegance Thinstation х х х х 1 24 х х 1 12 

Робоче місце – тонкий 

клієнт SysElegance S1 TCB 
х х 1 143 х х 1 143 х х 

Всього:   790   663   544   638   507 



 

9 
 

Додаток 3 

 

Перелік обмежень сучасних веб-браузерів при роботі з SAP Business One 
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Представляючи віддалений доступ до інфраструктури SAP Business One з використанням веб-браузеру, 

компанія SAP неодноразово наголошує на великій кількості обмежень сучасних веб-браузерів (що 

наводяться нижче).  

 

Компанія SAP особливо підкреслює, що єдиним способом уникнути обмежень при побудові 

віддаленого доступу до інфраструктури SAP Business One та мати гарантовану сумісність з усіма 

відомими модулями та розробками для SAP Business One є використання віддаленого робочого столу 

(термінального серверу). 

 

http://youtu.be/19g69g5BORQ 

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2194233 

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2194215 

2194215 – Limitations in SAP Business One Browser Access 

Version 14 from 27 jul 2016 

Symptom 

This SAP Note describes known limitations in SAP Business One Browser Access. 

Solution 

You may refer to the known limitations in the following table: 

# Description Category 

1 

Cockpit function is not supported (Administration -> System Initialization -> 

General Settings -> Cockpit); relevant menus are disabled: 

– Tools -> Cockpit 

– Window -> Show/Hide All Widgets 

– Window -> Auto Arrange All Widgets 

However, Fiori-style Cockpit function for SAP HANA is supported. 

General 

2 

After you change user default language and re-logon to the company DB, it does 

not take effect for some languages. To solve this problem, close and re-open the 

browser. 

General 

3 
You may expect delay for some front-end notifications, for example, add-on 

messages, progress bar messages, and alerts. 
General 

4 Timeout error may occur for time-consuming operations. General 

5 
Drag operation is not supported. For example, you cannot drag an appointment to 

another time slot on SBO Calendar. The “Drag & Relate” function is not supported. 
General 

6 Form mode cannot be changed automatically unless you press the Tab key. General 

7 
Graphs cannot be displayed in a report that is designed using Print Layout 

Designer. Some system level pie/bar/chart may not show correctly in the report. 
Reporting 

8 You can import only one file at a time. File Import 

9 Interactive analysis is not supported. Analytics 

10 Dashboard in sidebar is not supported. Analytics 

11 
One-time configurations should be implemented in the traditional SAP Business 

One client: 

One-time 

configuration 

http://youtu.be/19g69g5BORQ
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2194233
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2194215
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# Description Category 

– You cannot add/remove items in Common Functions widget of the Fiori-style 

Cockpit.  

– Server-side folder browse is disabled. For example, on the General Settings: Path 

tab, the buttons are disabled for the folder selection; you can set the path in the 

traditional SAP Business One client. 

– The Pending Add-Ons tab and the Failed Add-Ons for Lightweight Development 

tab in the Add-On Manager window are hidden in browser access mode. You can 

use traditional SAP Business One client to implement the features. If you are using 

SAP Business One Cloud, first, you must configure the Browser Access server as a 

presentation server, and then you can logon to the SAP Business One client. 

12 

The UI related design time (including Crystal Reports, Print Layout Designer, the 

Edit Form UI function, the Shortcut Customization function, and so on) is not 

supported. 

One-

timeconfiguration 

13 

Some system initialization and configuration should be performed in traditional 

SAP Business One client. For example: 

– Creating a new company from the Solution Packager is not supported in Browser 

Access mode; use the feature in SAP Business One client 

– Data Archive Wizard is not supported in Browser Access mode; use the feature in 

SAP Business One client. 

– SAP Business One Migration Wizard is not supported in Browser Access mode; 

use the feature in SAP Business One client. 

One-time 

configuration 

14 
Intercompany Integration Solution for SAP Business One does not yet support 

browser access. 
Intercompany 

You may refer to the following table for minor limitations that may not have a perceptible impact on your 

daily operations: 

# Description Category 

1 

Real time input validation is not supported, which is by design to gain better performance. 

When you enter values in a field, the values can be sent to the server only once you have 

finished editing the field and moved the cursor out. For example, the search function, 

fuzzy inquiry function is not supported, you need to press the Enter or Tab key to show 

the search result. 

General 

2 
In browser access mode, the window position and size is not remembered once you close 

it.  

3 

In Windows desktop mode, if the current item in focus is textbox1, and if the user clicks 

any blank space that does not grab the focus, textbox1 will still hold the focus. However, 

in browser access mode, textbox1 will lose focus. 

General 

4 

Some keyboard shortcuts for SAP Business One conflict with the default browser keyboard 

shortcuts. 

For example, in a Web browser, the keyboard shortcut CTRL+TAB is also for switching 

tabs. 

General 

5 Changing font and font size are not supported. General 

6 Tooltips in forms and grids are not supported. General 

7 

If an inner window extends beyond the boundary of the native Web browser window, the 

extended part may be cut off. For example, if you se a laptop with small resolution or re-

size the browser window to a small size, the “Copy From” or “Copy To” dropdown button 

General 
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# Description Category 

may not be fully displayed in a document form. To see the full dropdown button, resize 

the document form. 

8 
When you maximize a report form, it will hide the upper tool bar, main menu, and system 

message log. 
General 

9 

If you install the client and the server in one machine, after you change the system time in 

the machine, it will change server time accordingly. 

This may cause failure to open the “Choose Company” window. 

General 

10 
In the Payment Means window, you can specify cash flow line item in the Primary Form 

Item field when “Total” is empty. 
General 

11 

In Edge browser, you should trust the certificate that is specified when you install System 

Landscape Directory, Cloud Control Center and Browser Access Server. If you use a self-

signed certificate, you cannot visit Browser Access Server in Edge browser. 

General 

12 Reverse Table function is not supported in system query. General 

13 
The application may take two single-clicks without interval as a double-click. This is 

because the interval of SAP Business One client is different from that of the Web browser. 
General 

14 
In the Implementation Project window (Administration -> System Initialization -> 

Implementation Center -> Implementation Project), you can edit the completed items. 
General 

15 

In the Windows desktop mode, some checkboxes cannot be checked manually, the 

application marks them as checked after you make some configurations. However, these 

checkboxes are editable in the browser access mode. 

General 

16 Forecast is not supported. General 

17 
When you need to log off and logon Browser Access again, you should clean the latest 

history files manually, and then logon. 
General 

18 
When you press F5 to refresh the page, the current window disappears, and the 

application goes back to the initial window that you logon to the company. 
General 

19 

There are some limitations in the grid UI of the browser access mode: 

– Empty rows cannot be displayed in grids. This may result in some subtotal fields 

displaying weirdly in grids. 

– Link buttons cannot be displayed in the Edit mode. 

– The Fixed Column function is not supported. For example, the row number column (# 

column) of a gird is not fixed, that is, when you drag the scroll bar to the right, the row 

number column is scrolled out. 

– You cannot select multiple rows and columns in a grid. 

– The non-editable rows or columns are not grayed out. 

– Resizing the vertical layout grid columns is not supported. 

Grid 

20 
Exporting reports to image or text format through PLD is not supported; PDF is the only 

supported format. 
Reporting 

21 You cannot export crystal reports into Excel. Reporting 

22 
In dropdown lists, the display as picture function is not supported. 

For example, in the Type column of the document grid, subtotal will display as “S”. 

Dropdown 

List 

23 

In dropdown lists, you cannot customize the field display format as in Windows desktop 

mode. 

For example, you set “key value – description” in the dropdown list to “$ – USD”, and you 

want to display only the key value (“$”) in the field, but the application does not let you do 

so; “$ – USD” is displayed. 

Dropdown 

List 
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# Description Category 

24 

The menu bar items under the Edit menu from Undo to Select All are not supported. 

But common shortcut keys, such as copy (CTRL+C), paste (CTRL+V), cut (CTRL+X), redo 

(CTRL+SHIFT+Z), and undo (CTRL+Z), are enabled. 

Menu 

25 

The view system information and string information functions are not supported; relevant 

menus are disabled: 

– View -> System Information 

– View -> String Information 

Menu 

26 The My Menu function is not supported; relevant menus are disabled: Tools -> My Menu Menu 

27 
The Menu Structure function is not supported; relevant menus are disabled: 

Administration -> System Initialization ->Menu Structure 
Menu 

28 
The Windows color function is not supported; relevant menus are disabled: Windows -> 

Color 
Menu 

29 

The following context menus are disabled: 

– When you right-click the main menu, the context menu is not enabled. 

– When you right-click the tool bar, the context menu is not enabled. 

– When you right-click the dropdown list item, the context menu is not enabled. 

– When you right-click the non-editable item, the context menu is not enabled. 

– When you right-click on the blank area of a matrix or a grid, the context menu is not 

enabled. 

Menu 

30 

The following menus are disabled: 

– The Tools -> Search menu is disabled. 

– The File -> Launch Application menu is disabled. 

– The View -> Pickers Display menu is disabled. 

– The View -> Indicator Display menu is disabled. 

– The Window -> Cascade menu is disabled. 

Menu 

31 Resizing of the Main menu is not supported in RTL environment. Menu 

32 
The relationship map function is not supported due to limited support for complex 

graphic libraries. 
GDI 

33 
The shortcut customization function is not supported; relevant menus are disabled: Tools -

> My Shortcuts -> Customize 
Shortcut  

34 

In the traditional SAP Business One client, there are several wizards to create an output file 

after some steps, and usually in the last step, you need to select a local folder to store the 

output file. In browser access mode, you can download the output files, thus the folder 

selection step is not necessary and is disabled. 

For example, you choose Administration -> Setup -> General -> Report and Layout 

Manager, and click Export to open the Report and Layout Export wizard. In the last step 

Package Details, Folder Location is disabled. 

File Export 

35 

In the following SAP add-ons, the generated files are saved to the machine that installs 

SAP Business One client. You can find the files in the following location: 

– The Datev add-on: 

C:\B1Cloud\Storages\TenantStorage\PLATOTEN\Extension\SAP\DatevLW\910.140.04\SAP\

Extensions\DatevLW 

– The Elster add-on: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SAP\Extensions\ElsterLW\ 

– The Payment Engine add-on: 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SAP\Extensions\PaymentLW\ 

SAP Add-on 
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You may refer to the following table for the eliminated limitations: 

# Description Category Fixed Patch 

1 Images in reports can show correctly. Reporting SAP Business One 9.2 PL03 

2 
Copy Table function is not supported in the right click 

menu. 
Grid SAP Business One 9.2 PL04 

For limitations and behavior changes related to SDK features, see the “Browser Access Add-on 

Compatibility Guide” which is attached to this note. 

Other terms 

browser-based, BA, Release Restrictions 

Product 

 

Product or Product Version 
 

B1 CCC/SLD 1.1 
 

SAP B1 9.1 FOR SAP HANA 
 

SAP B1 9.2 FOR SAP HANA 
 

SAP BUSINESS ONE 9.1 
 

SAP BUSINESS ONE 9.2 
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