Fontys Hogeschool Financieel Management
Sap Basiscursus periode 3.1
Accountancy en Bedrijfseconomie

SAP basiscursus
Leerdoelen:
ERP-pakketten (Enterprise Resource Planning pakketten) zijn pakketten die de bedrijfsvoering over
de gehele breedte ondersteunen door verwerking van de informatie rond de goederenstromen en
financiële stromen. ERP-pakketten hebben vooral een belangrijke toegevoegde waarde doordat ze
een geïntegreerde registratie van de informatie binnen een bedrijf verzorgen. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden wordt dit zichtbaar gemaakt.
Deze module biedt inzicht in het inkoop- en verkoopproces van een kleine organisatie. De samenhang
tussen de volgende aspecten is gedetailleerd uitgewerkt, wat geleid heeft tot een hoge mate van
consistentie in het lesmateriaal:
 de afzonderlijke processtappen
 de organisatie
 de stamgegevens
 de administratie
 het voorraadbeheer
Bij de ontwikkeling van deze module heeft niet het bedienen („knoppen“) van SAP voorop gestaan,
maar het ontwikkelen van een zeer praktische leeromgeving, waarbij SAP als hulpmiddel dient. De
SAP-omgeving, waarbinnen de studenten werkzaam zijn, wordt gevormd door een groot aantal
identiek opgezette bedrijven. Elke student is binnen zijn eigen bedrijf werkzaam en vervult daar een
grote verscheidenheid aan functies. Daarbij heeft hij uitsluitend te maken met de resultaten van zijn
eigen werkzaamheden. Hierdoor is de student steeds in staat zelf zijn voortgang vast te stellen.
Binnen het lesmateriaal is veel nadruk gelegd op de logische beschrijving van de
organisatiestructuren, bedrijfsprocessen resp. de controlling werkzaamheden. De binnen SAP
benodigde instellingen van de software zijn in deze beschrijving opgenomen. Hierdoor correspondeert
de logische beschrijving volledig met de instellingen resp. de te verrichten werkzaamheden binnen elk
afzonderlijk bedrijf. Dit leidt ertoe, dat het zelfstandig kunnen werken van de studenten maximaal
ondersteund is.
In de periode worden de volgende onderwijsvormen toegepast:
 Hoorcollege
 Daarna practicum aan de hand van de lesopdrachten
 Gastdocent college

Modulewijzer:
Les
Werkvormen
1
Practicum

2
3

Practicum
Practicum
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5

Practicum
Practicum

6

Practicum

7

Tentamen
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Stof
Kennismaking met SAP en bedrijfscasus Handelsbedrijf
PULLES. Stamgegevens aanleggen.
Invoeren beginbalans
Inkoopproces
Inkoopproces vervolg
Autorisatie
Inkoopproces opdracht
Verkoopproces uitvoeren
Financiële boekingen
Verkoopproces opdracht.
Beginbalans invoeren
Financiële boekingen
Evaluatierapport maken
Individuele eindtoets
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Studiematerialen:
 Dictaat: `ERP / SAP part 1` is een basisdictaat voor dit practicum voor meerdere
Hogescholen.
 Aanvullend dictaat: `Appendix Basiscursus SAP` bevat extra uitbreidingen voor Hogeschool
Financieel Management. Dit document staat op de SAP helpforum portal.
 ´Basiscursus SAP opdrachten´. Deze opdrachten staan op de portal en een geprinte versie
wordt de eerste les uitgedeeld. Hierin staan de te maken opdrachten en ook wordt
aangegeven welke bijbehorende hoofdstukken in de dictaten gelezen / uitgevoerd dienen te
worden.
 Digitaal SAP woordenboek. Dit woordenboek is te vinden in het SAP programma.
 Het Fontys SAP helpforum portaal is te vinden op: portal AC/BE jaar 2 in de TAB SAP →
SAP Helpforum → SAP basiscursus de meest gestelde SAP Basiscursus vragen met de
bijbehorende antwoorden en het Appendix dictaat.
 Zie:https://portal.fontys.nl/instituten/financieel/ATZ/AC-

BE/Lists/SAP/Onderwerp.aspx



Het algemene Sap help portaal is op de volgende site te vinden.
http://help.sap.com

De sheets zijn te vinden op: Portal AC/BE jaar 2 Periode 3.1 Practicum ERP / SAP basis
Voorgeschreven literatuur (boeken/dictaten)±
Dictaat: `ERP / SAP part 1 (HFM) (dictaatnummer: 238863 laatste versie)
Dictaat: ‘Basiscursus SAP Deel 2 Appendix (HFM)’. Zie SAP helpforum portal.
Het dictaat voorafgaand aan de eerste les al aanschaffen, om onnodig tijdverlies de eerste les te
voorkomen. Het dictaat is in de copyshop verkrijgbaar.
Tentamenstof:
Dictaat: `ERP / SAP part 1`(HFM) (dictaatnummer: 238863 laatste versie) .
Dit dictaat mag tijdens het individueel praktisch tentamen gebruikt worden.
Wijze van tentamineren:
Aanwezigheid- en inzetverplichting. Indien niet aanwezig de betreffende docent vooraf informeren.
Het totale SAP practicum moet met een voldoende voor worden afgesloten tijdens de individuele test
in het laatste practicum.
Beoordeeld worden:
 De gemaakte opdrachten tijdens de lessen
 De op tijd ingeleverde opdrachten
 De individuele eindtoets in practicum 7
Individuele eindtoets voorbereiding:
 Zorg dat de benodigde stamgegevens in het bedrijf aanwezig zijn.
 Inkoopproces opdracht oefenen
 Verkoopproces opdracht oefenen
 Financiële boekingen oefenen
Hulpmiddelen bij tentamen (individuele eindtoets):
Het volgende dictaat mag bij het tentamen geraadpleegd worden:
Dictaat: `ERP / SAP part 1`(HFM) (dictaatnummer: 238863 laatste versie).
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