SAP ERP paketne rešitve
za srednja in manjša podjetja

VSE,
kar podjetje potrebuje
na področju poslovno-informacijskega sistema,
za fiksni mesečni znesek
www.avtenta.si

Paketne SAP ERP rešitve so primerne tako za srednja kot manjša podjetja, ne
glede na to v katerem informacijskem sistemu sedaj poslujejo. So transparentne in
predvidljive.

Paketne SAP ERP rešitve našim strankam prinašajo celovito rešitev poslovnega
informacijskega sistema. Tako se podjetje lahko osredotoči na svoje poslovanje, mi
pa poskrbimo za brezhibno delujoč SAP ERP poslovno informacijski sistem.

Podjetje z odločitvijo za paketno SAP ERP rešitev z Avtento pridobi
naslednje:

Naročnik s sklenitvijo najemne pogodbe za paketno SAP ERP rešitev
dobi za fiksno mesečno naročnino naslednje:

▪▪

Hitro odzivnost v primeru vprašanj in težav

▪▪

Priprava in uvedba rešitve SAP za podporo poslovanju naročnika

▪▪

Sposobno in učinkovito podporo tudi v drugih državah, ne samo na domačih tleh

▪▪

Licence SAP

▪▪

Hitro prilagodljivost rešitve glede na rast in razvoj posameznega podjetja

▪▪

Licenčno vzdrževanje rešitve SAP

▪▪

Številčno bogato skupino visoko usposobljenih, certificiranih in izkušenih
strokovnjakov, ki so na voljo za pomoč in svetovanje

▪▪

Podpora in pomoč uporabnikom rešitve SAP na način SLA

▪▪

Najem strojne opreme, ki je potrebna za delovanje rešitve

▪▪

Varnostno kopiranje (backup) podatkov

▪▪

Vzdrževanje in neprekinjeno podporo, svetovanje

▪▪

Redno posodabljanje programske opreme

▪▪

Izobraževanje ključnih in končnih uporabnikov rešitve SAP

prilagojeno

!!

vašim

!

željam
in

potrebam

!

a
nt
te
v
A

!!

Paketi se razlikujejo po
velikosti podjetja in po naboru
funkcionalnosti, za katere se
podjetje odloči.

Pogodba se sklene za
obdobje 5 let. Po preteku
obdobja se lahko podaljša
pod novimi, nižjimi pogoji.

Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, t. 01 58 36 800, f. 01 58 36 801.

Rešitev deluje na platformi SAP HANA in je varno shranjena v podatkovnem centru
Telekoma Slovenije.

Vsebinsko rešitev SAP ERP podpira naslednja področja:
▪▪

Finance in računovodstvo

▪▪

Skladišča

▪▪

Kontroling

▪▪

Planiranje in izvajanje proizvodnje

▪▪

Prodaja in distribucija

▪▪

Upravljanje kakovosti

▪▪

Nabava

▪▪

Vzdrževanje in servis

▪▪

Materialno poslovanje

▪▪

Kadri in obračuni plač

računovodstvo

SAP HANA pretvarja hitrost v vrednost.
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Vrednost za stranko

Odzivnost
Visoka odzivnost pri
podpori uporabnikom.

Nizki stroški
Nizki in pregledni stroški
za celotno uvedbo in
uporabo za 5 let ter še
nižje za 6. leto in naprej.

Standard
SAP je standardna
rešitev z najboljšimi
praksami.

Vse skupaj transparentno in predvidljivo.

Najem celovite
rešitve SAP ERP, ki
vključuje vse, kar
podjetje potrebuje na
področju poslovnoinformacijskega
sistema.

Hitrost

Stabilnost

Hitra in učinkovita uvedba
s čim manj obremenitve
za ekipo naročnika.

Stabilnost in zanesljivost
izvajalca: Telekom
Slovenije in Avtenta.

Enostavna
& hitra
uvedba

Standardni
procesi

Vsa potrebna
programska
& strojna
oprema

Podpora
& pomoč
uporabnikom

Nizki stroški
in najem za
fiksni
mesečni
znesek

Našim strankam
rešitev uvedemo
na enostaven in
hiter način tako, da
projekt uvedbe čim
manj obremenjuje
poslovanje.

Paketne rešitve,
ki jih ponujamo
manjšim in
srednjim
podjetjem, so
standardne
ter prinašajo
dobre prakse iz
različnih branž. So
prilagodljive glede
na rast in razvoj
podjetja.

Kot del Skupine
Telekom
Slovenije lahko
našim strankam
ponudimo celovito
in kvalitetno
informacijskokomunikacijsko
infrastrukturo, ki
jo podjetje
potrebuje
za normalno
poslovanje.

Kot podjetje z
več kot 26 SAP
certificiranih
svetovalcev, ki
imajo obsežne
izkušnje na
področju SAP
rešitev, nudimo
hitro, učinkovito ter
stabilno podporo
24 ur, 7 dni v
tednu ter pomoč
in svetovanje
uporabnikom naših
rešitev.

Hitra uvedba
standardne
SAP rešitve,
profesionalna
in izkušena
organizacija za
pomoč in podporo
uporabnikom ter
Avtentin status
SAP partnerja
omogočajo tudi, da
so stroški uvedbe
in uporabe rešitve
privlačno nizki.

Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, t. 01 58 36 800, f. 01 58 36 801.

Izkušena
ekipa,
predan
partner,
prilagodljiv
odnos,
preverjeni
rezultati.

VEDNO NA VOLJO
ZA VSA VAŠA VPRAŠANJA
Zaupajte Avtenti skrb za vaš poslovno-informacijski sistem.
Ustvarite novo dodano vrednost v poslovanju.

Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
t. 01 58 36 800, f. 01 58 36 801, e. prodaja@avtenta.si

