SOFTIP & SAP Business One

Najskúsenejší partneri
pre podnikanie bez hraníc
Partnerom spoločnosti SAP je SOFTIP už od roku 2007. Za toto obdobie sa vypracoval na pozíciu slovenskej
jednotky pre SAP Business One a stal sa najvýznamnejším implementačným partnerom tohto celosvetovo
najrozšírenejšieho ERP systému pre malé a stredné firmy na Slovensku.

wwww.softip.sk/sap

 Sme najväčším partnerom pre SAP B1 na Slovensku

 SAP Business One prispôsobíme Vašim požiadavkám

SOFTIP je viacnásobným držiteľom titulu Najlepší partner
SAP Business One na Slovensku. Naši ľudia zrealizovali viac
ako polovicu všetkých implementácií tohto produktu v SR.
Pôsobíme tiež na zahraničných trhoch v Nemecku, Rakúsku,
Poľsku, Česku či vo Veľkej Británii.

Ku každému projektu pristupujeme individuálne,
navrhujeme a dodávame kustomizované riešenia
presne podľa požiadaviek zákazníkov. Vyvíjame tiež
vlastné originálne nadstavbové aplikácie, ktoré rozširujú
funkcionalitu SAP Business One a pokrývajú aj tie
najšpecifickejšie potreby – či už ide o osobité procesy alebo
odvetvové špecifiká.

 Poznáme špecifiká jednotlivých odvetví
Za viac ako desaťročie partnerstva so spoločnosťou SAP
sme získali obrovské množstvo skúseností z implementácií
SAP Business One vo viac ako stovke slovenských
a nadnárodných spoločností z rôznych segmentov
hospodárstva. Rozumieme biznisu našich zákazníkov
a poznáme špecifiká jednotlivých odvetví a ich procesov.

PRODUKTY

ERP SYSTÉMY

SAP Business One

 Máme prepracovaný systém starostlivosti a podpory
Disponujeme najväčším tímom certifikovaných odborníkov
na Slovensku s medzinárodnými skúsenosťami. Môžeme
Vám tak garantovať nielen hladké nasadenie informačného
systému, ale aj prvotriednu starostlivosť prostredníctvom
Helpdesku, Call Centra, Servisnej linky a Vzdialenej podpory.

Máme skúsenosti z viac ako
140 implementácií SAP Business One
Naši konzultanti a projektoví manažéri zrealizovali nadpolovičnú väčšinu všetkých
implementácií SAP Business One na Slovensku. Na konte máme tiež desiatky
zahraničných projektov. Získané skúsenosti a know-how dokážeme využiť
pri kontakte s ďalšími klientmi a ponúknuť im to, čo skutočne funguje.

Obchod a služby

Priemysel

Financie

 DATALAN Quality Instruments

 ATTACK, s. r. o.

 PB Finančné služby, a. s.

DATALAN Quality Instruments je globálny dodávateľ
automatizovaných systémov pre kontrolu kvality
so zameraním na vývoj špeciálnych aplikácií
na meranie, kontrolu a monitoring kvality vo
veľkoobjemových výrobných linkách.

ATTACK je najvýznamnejším slovenským výrobcom
tepelnej techniky s najširším sortimentom výrobkov
na vykurovanie. Exportné aktivity spoločnosti
dosahujú 81% predaja do viac ako 49 krajín celého
sveta v Európe, Ázii a Amerike.

Zhrnutie projektu: Zastrešenie účtovníctva,

Zhrnutie projektu: Implementácia troch typov

Spoločnosť PB Finančné služby ponúka všetky
štandardné lízingové služby na prefinancovanie
motorových vozidiel, strojov, zariadení, ako aj iného
hnuteľného a nehnuteľného majetku so zameraním
na korporátnu klientelu. Poskytuje tiež komplex
faktoringových služieb.

nákupu a predaja v SAP Business One, výrobný
proces s čítačkami, nastavenie schvaľovacích
procesov, pokrytie projektového riadenia a riadenia
príležitostí.

výrob, pokrytie procesov CRM, nákupu a predaja,
servisu a účtovníctva, nastavenie schvaľovacích
procesov, nasadenie e-shopu a servisného portálu
v troch krajinách – v SR, ČR a v Maďarsku.

 Direct Parcel Distribution SK, s. r. o.

 MERCHYOU, s. r. o.

Kuriérska spoločnosť Direct Parcel Distribution
poskytuje prepravu a doručovanie balíkov
v rámci Slovenska a do viac ako 230 krajín sveta.
Majoritným akcionárom DPD je GeoPost, holding
francúzskej skupiny Le Groupe La Poste. Na
slovenský trh vstúpilo DPD v roku 2002.

Merchyou poskytuje profesionálne služby v oblasti
potlače a distribúcie reklamného textilu vrátane
grafickej tvorby dizajnov a poradenstva, pričom
podstatnú časť jej zákazníkov tvoria známe
hudobné kapely a festivaly. Veľkú pozornosť venuje
ekologickým aspektom výroby a tzv. udržateľnej
móde.

Zhrnutie projektu: Implementácia modulov
SAP Business One pre ekonomiku a logistiku
rozšírených o funkcionalitu zohľadňujúcu špecifiká
kuriérskych služieb.

 MEDUSA GROUP, s. r. o.
MEDUSA GROUP je najväčšou gastronomickou
skupinou pôsobiacou na slovenskom trhu,
pre ktorú pracuje vyše 1 300 zamestnancov.
Prevádzkuje viac ako 40 vlastných gastrozariadení
na Slovensku, Čechách a vo Viedni, vrátane
samostatnej cateringovej divízie.

Zhrnutie projektu: Zabezpečenie komplexného
hostingového prostredia a integrácia SAP
Business One na používaný reštauračný
systém. Schvaľovanie nákupných objednávok
a došlých faktúr prostredníctvom nadstavby
SOFTIP ApprovalOne, nasadenie manažérskeho
informačného systému.

Zhrnutie projektu: SAP Bussiness One ako
platforma digitálnej transformácie spoločnosti
- atomatizácia netvorivých procesov, integrácia
systémov zákazníkov a dodávateľov pomocou
webových služieb a digitalizácia informácií z výroby
pre jej riadenie.

SLUŽBY

O NÁS

špecializovanej nadstavby pre oblasť faktoringu
plne integrovanej do SAP Business One, reporting
pre sledovanie vývoja všetkých dôležitých
ukazovateľov.

Medzi našich zákazníkov SAP Business One
patria:
 AIR CARGO GLOBAL
 DKI PLAST
 EURO-BUILDING
 FORTUNA SK
 JANEBA TIME SR
 KOFT Bratislava
 LORIKA Slovakia
 MEDITRADE
 NOVIS Poisťovňa

 STAVEA – INTERIÉR, s. r. o.

 OMNIA KLF

STAVEA-INTERIÉR pôsobí v oblasti stavebníctva
a interiérového zariadenia. Komplexne zabezpečuje
realizáciu stavby ako aj vybavenie interiérov od
návrhu, vizualizácie, stavebných úprav, dodávky
zariadenia a nábytku od renomovaných svetových
výrobcov až po riešenie detailov.

 QUILTEX

Zhrnutie projektu: Kľúčovým rozhodnutím
pre nasadenie systému SAP Business One
bola schopnosť pokryť projektové riadenie
s komplexnou väzbou na procesy obchodu,
nákupu, predaja, skladov a účtovníctva.

Získajte viac informácií. Kontaktujte našich obchodných manažérov na adrese obchod@softip.sk.
Osobne Vás navštívime a ochotne Vám poradíme.

PRODUKTY

Zhrnutie projektu: Vývoj a nasadenie

a mnoho ďalších slovenských aj nadnárodných
spoločností.

