
SAP ERP - úspešný prechod  
na digitálnu ekonomiku
Ľudia, podniky a „veci“ čoraz viac prepájajú digitálnu ekonomiku, existujúce obchodné modely sú radikálne 
narušené. Čo potrebujete, aby ste sa stali inteligentným digitálnym podnikom? A aké príležitosti sa vynárajú 
v tejto ére digitalizácie? Začnite cestu vašej transformácie s našou podporou.

V spolupráci s naši odborníkmi a pomocou produktov SAP si pripravíte podmienky a prostredie, v ktorom 
postupne prejdete do éry digitálnej ekonomiky. Pojmy ako SAP HANA, cloud, mobilita, internet vecí, big data 
sa vám stanú dôverne známymi a stanú sa vašou oporou v úspešnom rozvoji vášho podnikania.

 www.softip.sk/sap-erp

 Spolupráca s tými najlepšími

Náš tím tvoria certifikovaní odborníci, ktorí majú bohaté 
medzinárodné skúsenosti a úspešné referencie z mnohých 
SAP projektov. Ich odborná príprava a absolvované školenia 
znamenajú znalosti najnovších riešení od SAP zamerané na 
digitálnu ekonomiku.

 Špičkové služby a poradenstvo

Klientom ponúkame služby od implementácie tzv. na 
„zelenej lúke“, cez optimalizáciu jednotlivých funkcionalít 
modulov SAP, upgrade, školenia, či roll-out riešenia 
do jednotlivých spoločností alebo iných krajín vrátane 
nastavenia lokalizácie systému podľa legislatívy.

 Konzultácie a podpora implementácie

Sme schopní dodať požadovaných odborníkov do tímu 
klienta, ako aj celé implementačné tímy zodpovedné za 
kompletnú implementáciu. Okrem štandardného jadra 
SAP ERP vám dodáme a implementujeme špecifické 
nadstavbové riešenia pre vaše podnikanie.

 Viete čo sa v skutočnosti vo vašej firme deje

SAP ERP vašej spoločnosti umožní zautomatizovať 
obchodné a podnikateľské procesy, získať v nich lepší 
prehľad a odhalí príležitosti, ako ich čo najviac zefektívniť. 
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Výroba

 Matador, a.s.

MATADOR Group je úspešným dodávateľom pre 

automobilový priemysel v CEE a nachádza sa 

v troch európskych krajinách. Vďaka rozsiahlemu 

spektru služieb, ako aj technologickému vybaveniu 

si vybudoval pevnú pozíciu na trhu. 

Naše aktivity: Účasť na projekte migrácie na nový 

IS SAP. Implementácia Riadenia kvality v SAP ERP 

pre všetky logistické procesy.

 Embraco Brasil, Embraco Slovakia s.r.o.

Embraco je globálnou spoločnosťou so závodmi 

v Brazílii (centrála), Taliansku, Číne, Mexiku a na 

Slovensku. Embraco Slovakia má svoje ťažisko 

v produkcii kompresorov pre komerčné chladenie 

a kondenzačných jednotiek. Od roku 2011 vyrába aj 

celosvetovú platformu Embraco Mini pre domáce 

chladenie. 

Naše aktivity: Taliansko: Roll-out riešenia SAP pre 

slovenskú dcérsku firmu v materskej spoločnosti 

Embraco v Taliansku. Slovensko: Implementácia 

Riadenia kvality v SAP ERP pre oblasť nákupnej 

logistiky.

 Brother Industries Slovakia, spol. s r.o.

Krupinský závod BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) 

je jedným zo 17 výrobných podnikov japonskej 

spoločnosti BROTHER. Patrí medzi lídrov vo výrobe 

a repasovaní tonerových kaziet pre farebné 

a čiernobiele laserové tlačiarne. 

Naše aktivity: Podpora a riešenie špecifických 

a legislatívnych požiadaviek zákazníka v SAP ERP 

v oblasti finančného účtovníctva, controllingu 

a majetku v spolupráci s anglickým a japonským 

riešiteľským tímom.

Obchod

 Jungheinrich, spol. s r.o.

Jungheinrich patrí medzi globálnych lídrov v oblasti 

komplexných riešení internej logistiky. Prémiovú 

nemeckú značku manipulačnej a skladovej techniky 

charakterizuje predovšetkým široké portfólio 

produktov a služieb. V Slovenskej republike zriadil 

Jungheinrich samostatné zastúpenie v roku 1997 

a na tunajšom trhu má takmer tretinový podiel. 

Naše aktivity: Podpora a riešenie špecifických 

a legislatívnych požiadaviek zákazníka v SAP ERP 

v oblasti finančného účtovníctva, controllingu 

a majetku v spolupráci s nemeckým riešiteľským 

tímom.

 Thyssenkrupp Materials Slovakia, s.r.o.

ThyssenKrupp Materials Slovakia patrí 

k najvýznamnejším distribútorom na slovenskom 

trhu s oceľou, ľahkými a farebnými kovmi 

a s plastovými materiálmi. Má vybudovanú 

predajnú a distribučnú sieť s celoštátnou 

pôsobnosťou s jedinečne širokým spektrom 

sortimentu. 

Naše aktivity: Podpora a riešenie špecifických 

a legislatívnych požiadaviek zákazníka v SAP ERP 

v oblasti finančného účtovníctva, controllingu, 

majetku a logistických modulov v spolupráci 

s nemeckým a maďarským riešiteľským tímom.

Naše skúsenosti z projektov 
implementácie SAP ERP
Naši konzultanti a projektoví manažéri sa podieľali na mnohých projektoch 
implementácie ERP riešenia od spoločnosti SAP. Či už to boli ucelené projekty pod 
vedením nášho projektového manažéra, alebo sa vďaka svojim skúsenostiam podieľali 
na projektoch iných dodávateľov, kde zodpovedali za implementáciu a integráciu 
špecifických oblastí ERP do komplexného riešenia.

Verejná správa

 Datacentrum, Ministerstvo financií SR

DataCentrum je samostatnou rozpočtovou 

organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo 

financií SR. Koordinuje, gestoruje a metodicky 

usmerňuje stratégiu a koncepciu rozvoja 

rezortného informačného systému MF SR, rozvoj 

rezortného informačného systému MF SR. 

Naše aktivity: Riadenie zavedenia reportovacieho 

nástroja na platforme Business Intelligence na báze 

produktu SAP Business Objects.

 Ministerstvo financií SR

Hlavným úsilím vedenia ministerstva je zabezpečiť 

súlad príjmov a výdavkov verejnej správy 

s makroekonomickými a strategickými cieľmi 

politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia, 

fiškálna konsolidácia a dlhodobá udržateľnosť 

verejných financií v rámci eurozóny, dodržiavanie 

pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinná 

implementácia finančných nástrojov EÚ a inej 

zahraničnej pomoci. 

Naše aktivity: Vedenie časti projektu 

implementácie ISFS-SD (Informačný systém 

finančnej správy – správa daní) v oblasti integrácie.

Získajte viac informácií. Kontaktujte našich obchodných manažérov na adrese obchod@softip.sk.  

Osobne Vás navštívime a ochotne Vám poradíme.
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