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SAP – VÁLLALATIRÁNYÍTÁS  
A FOLYAMATOK MENTÉN 
Integrált vállalatirányítási rendszer minden méretre

Az NTT DATA Business Solutions Kft.  
(korábbi néven itelligence Hungary) két 
évtizede van jelen a vállalati informatikai 
piacon Magyarországon. Átfogó 
megoldást kínálunk ügyfeleinknek 
a stratégiaalkotástól a vállalati 
üzleti folyamatszervezésen és – 
optimalizáláson át a teljes informatikai 
rendszer bevezetéséig és hatékony 
működtetéséig. Az SAP Platinum 
partneri státusszal rendelkező NTT DATA 
csoport a világ több, mint 30 országában 
ügyfélközpontú, folyamatalapú 
megközelítéssel és megoldásokkal 
támogatja az SAP bevezetéseket. 
Munkatársaink kiemelkedő SAP 
tanácsadói tapasztalatát fémjelzi az 
ARIS folyamatmodellek és az SAP 
integrációja.

SAP megoldások
A vállalatirányítási alaprendszer 
bevezetésére készülő szervezeteknek 
az SAP a vállalati mérettől függően 
különböző termékkonstrukciókat kínál. 
Ezek a megoldások a kis-, közép és 
nagyvállalati szegmens eltérő igényeit 
egyaránt lefedik.

A kisvállalatok számára az SAP Business 
One szabványos üzleti folyamatok esetén 
akár néhány hetes bevezetést is lehetővé 
tesz, míg testreszabással, kiegészítve 
olyan speciális igények is lefedhetők 

vele, melyek egy-egy iparág szereplőire 
jellemzők.

A kis- és középvállalatok emellett az SAP 
All-in-One vállalatirányítási rendszerének 
alapcsomagjai és ágazati megoldásai 
közül is választhatnak.  
Ezek az iparági igényekhez illeszkedő 
megoldások – funkcionalitás és 
licenszelés vonatkozásában – a 
nagyvállalatok számára kialakított SAP 
ERP és SAP Business Suite rendszerek 
szintjén is megjelennek.

Az SAP nagyvállalati megoldásai egy 
átfogó termékportfoliót kínálnak a vállalat 
számára pénzügyeik, logisztikai, valamint 
működési folyamataik áttekintéséhez 
és elemzéséhez. Mindezekhez a termék 
egy nyitott és rugalmas infrastrukturális 
hátteret biztosít. Az NTT DATA 
szolgáltatásaival mindhárom vállalati 
szegmensben képes megoldást kínálni. 
Története során több ezer sikeres SAP 
rendszerbevezetési projektet mondhat 
magáénak. A projektjeink során készített 
templétek iparági sztenderddé váltak. 

Az NTT DATA Business Solutions 
tanácsadói segítségével az SAP 
termékek és megoldások gyorsabban 
és hatékonyabban, a valós vállalati 
folyamatok alapján kerülnek bevezetésre.
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Kompetenciáink
Évtizedes szakmai tevékenységünket a piaci visszajelzések 
alapján a megbízhatóság és szakértelem jellemzi. Az NTT 
DATA folyamatmenedzsment, valamint SAP tanácsadás 
és bevezetés terén kiépített kompetenciája előnyös módon 
adódik össze a vállalatirányítási rendszer bevezetésekor, 
bővítésekor és frissítésekor.
Jól ismerjük az üzleti folyamatokat befolyásoló gazdasági 
tényezőket, az ügyfelek igényeit valamint azt is, hogyan 
kell a szükséges technológiát megvalósítani és a 
megbízó cégek rendszereibe beépíteni annak érdekében, 
hogy az számukra hosszú távú gazdasági előnyöket 
eredményezzen.

Mit kínálunk?
SAP alapú megoldások megvalósítása - SAP S/4HANA 
on-premise és cloud implementáció - S4/HANA konverzió - SAP iparágspecifikus „best-practice” modellek - SAP 
upgrade és Roll-out - SAP adat- és dokumentumarchiválás 

- SAP Business One kis- és középvállalatoknak - Saját 
fejlesztésű SAP add-on komponensek a standard funkciók 
kiterjesztésére - Vendor Invoice Management - Elektronikus 
számlázási folyamatok SAP környezetben - SAP 
SuccessFactors 

ABAP fejlesztői szakértelem

-  ABAP/4 technológiák

-  Interface fejlesztések

-  ABAP/4 Objects, ALV, SAP Control Technology, stb.

-  IS-specifikus fejlesztési tapasztalat: IS-Oil, IS_Media, 
IS-Utility, IS-Automotive

- Upgrade & migrációs & XI nemzetközi tapasztalat  

- SAP worlflow

- Solutions Manager
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Látogasson el weboldalunkra!
www.nttdata-solutions.com/hu
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