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Benefits Why NTT DATA Business Solutions?

 - Modul osobných ochranných pracovných pomôcok 
(OOPP) nachádzajúci sa v externom prostredí ISR

 - Kmeňové dáta vo viacerých systémoch 

 - Riziko výpadku systému pri prenose dát 

 - Problematický reporting  

 - Modul OOPP je priamo implementovaný do firemného 
ERP systému SAP ECC  

 - Všetky procesy sú vykonávané v jednom systéme bez 
potreby vývoja a prevádzky rozhraní medzi systémami 

 - Nie je potrebné udržiavať kmeňové dáta vo viacerých  
systémoch 

 - Znalosť procesov IS SAP

 - Schopnosť implementácie nového modulu SAP OOPP 
podľa požiadaviek 

 - Dlhoročné skúsenosti na trhu

 - Implementácia nového modulu SAP OOPP, ktorý zjed-
noduší prehľad o nárokoch osobných ochranných 
pracovných pomôcok a hygienických prostriedkov pre 
zamestnancov

Východisková situácia Riešenie

Benefity Prečo NTT DATA Business Solutions?

Priemyselné odvetvia: Energetika, rozvod plynných palív
Produkt: Predaj distribučných kapacít, rozvojové aktivity, prevádzka a výkon údržby 
plynárenskej distribučnej siete
Počet zamestnancov: 1000-1999 (2021)
Tržby: 115 280 000 (2020)
Web: www.spp-distribucia.sk

SPP - Distribúcia, a.s., Slovensko 

VĎAKA NOVÉMU SYSTÉMU 
BUDETE MAŤ VŠETKY DÁTA 
NA JEDNOM MIESTE, BEZ 
RIZIKA ICH STRATY
Spoločnosť NTT DATA Business Solutions pomohla  
zjednotiť dáta a procesy v jednom systéme IS SAP

http://www.spp-distribucia.sk
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Sledujte nás na

Ukončenie podpory starého systému 
Hlavným problémom v starom systéme bolo komplikované rozhranie pre prenos dát a plánované ukončenie prevádzky. 
Kmeňové dáta boli udržiavané vo viacerých systémoch, čo spôsobovalo výpadky a spomalenie procesov.  

Jednotný systém pre všetky dáta
Vďaka implementácii nového modulu SAP OOPP priamo do firemného systému sa zjednodušili a zrýchlili procesy správy 
a objednávania osobných ochranných pracovných pomôcok a hygienických prostriedkov v rámci spoločnosti. Dáta sa 
nachádzajú v jednom systéme a tým sa eliminuje riziko výpadkov a straty dát pri ich prenose.

Výpočet veľkostí vďaka aplikácii
Aplkácia Fiori umožnuje zamestnancom zaznamenanie telesných rozmerov, na základe ktorých prebieha automatický výpočet 
veľkostí OOPP. Systém načíta veľkosti držiteľa, ktoré je možné v prípade potreby manuálne zmeniť.

Prečo NTT DATA?
Zákazník si vybral NTT DATA Business Solutions vďaka znalosti procesov IS SAP, predovšetkým modulov SAP MM, SAP HR a 
schopnosti implementovať nový systém na mieru požiadavkám a existujúcim procesom.

Chcete vedieť viac?
Neváhajte nás kontaktovať:

www.nttdata-solutions.com

https://www.instagram.com/ndbs_slovakia/
https://www.linkedin.com/company/ntt-data-business-solutions-slovakia/?msclkid=acc83800b57c11ecae15ca8328478184
https://www.facebook.com/NTTDATABusinessSolutionsSlovakia
https://www.youtube.com/user/itelligenceMarketing
https://nttdata-solutions.com/sk/
https://www.instagram.com/ndbs_slovakia/

