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Sabris byl na OpenText EIM Days 2013 v Mnichově oceněn jako
nejinovativnější partner v rámci regionu CEE
3. 4. 2013, Praha
Ve dnech 12. – 13. března 2013 se v Mnichově konaly OpenText EIM Days 2013 pro regiony DACH/CEE/CIS
(německy hovořící země, země střední a východní Evropy a společenství nezávislých států). OpenText EIM
Days je konference s řadou přednášek, odborných sekcí a diskuzních fór zaměřených na oblast Enterprise
Content Management, Information Management a Online Media, kterou společnost OpenText pořádá
každoročně pro své zákazníky a významné partnery v rámci roadshow po celém světě. Součástí této akce je
i společenský večer a udělování cen v různých kategoriích jak zákazníkům, tak partnerům OpenText.
Společnost Sabris, významný středoevropský systémový integrátor, dodavatel předních ECM a ERP řešení,
partner společnosti OpenText a SAP, byla na letošním ročníku OpenText EIM Days v Mnichově oceněna jako
„nejinovativnější partner OpenText“, a to konkrétně za rozvoj znalostí v oblasti inovativních řešení
a netradičních a moderních forem marketingové podpory, které vyúsťují v úspěchy v prodeji nových
OpenText řešení. Cenu na slavnostním večeru 13. března převzali zástupci společnosti Sabris, pánové Daniel
Frémund, Head of Sales, a Štěpán Bouda, Manager of ECM Solutions.
Piotr Jankiewicz, Sales Director OpenText CEE, k tomuto ocenění dodává: „Společnost Sabris a její ECM divize
Syconix patří již několik let k úspěšným partnerům OpenText v regionu CEE. Jako obchodní ředitel zodpovědný
za spolupráci s partnery v tomto regionu mohu jednoznačně potvrdit, že Sabris dlouhodobě prokazuje
inovativní přístup v oblasti OpenText EIM řešení, neustále rozvíjí své kompetence a uvádí na český a slovenský
trh nová řešení. Sabris je partner, který je schopen nabídnout široké portfolio produktů OpenText za účelem
pomoci našim společným zákazníkům dosáhnout těch nejlepších výsledků.“
„Tohoto ocenění si velmi vážíme. Utvrzuje nás v tom, že se nám daří posilovat kompetence v oblasti ERP
a ECM řešení, což je v regionu CEE naše dlouhodobá strategie.“ řekl Daniel Frémund, Head of Sales, Sabris
s.r.o.
OpenText EIM Days 2013 v Mnichově navštívilo 850 účastníků (550 zákazníků a 150 partnerů OpenText),
což je o 450 více než v loňském roce. Během dvou dnů se uskutečnilo 60 přednášek a 10 kulatých stolů.
Celkem zde bylo oceněno 8 nejlepších zákazníků a partnerů z regionu DACH/CEE/CIS.
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O společnosti Sabris
Společnost Sabris, s.r.o. je významný středoevropský poskytovatel komplexních integrovaných řešení přinášejících
zákazníkům vyšší efektivitu, nižší náklady a dokonalou kontrolu nad chodem firmy. Primární snahou společnosti je
vytvářet a udržovat se zákazníky dlouhodobá partnerství, založená na otevřené komunikaci a vzájemné důvěře.
Společnost se orientuje především na profesionální služby a poradenství, kde využívá odborné znalosti specifik
průmyslových odvětví a dlouholeté zkušenosti z realizovaných projektů. Nabízí kompletní portfolio služeb systémové
integrace od doporučení správné informační strategie a nejvhodnějších technologií, přes návrh, implementaci
a následnou podporu řešení, až k celkové správě informační infrastruktury.
Má dlouholeté zkušenosti s poskytováním řešení na platformě SAP®, patří mezi 3 největší partnery společnosti SAP
a spojením se společností SYCONIX rozšířila svou nabídku o přední světové ECM technologie a řešení.
V současné době společnost zaměstnává 180 pracovníků, má centrálu v Praze, zastoupení v Brně a Olomouci
a zahraniční pobočky v Bratislavě a Moskvě.
Další informace naleznete na www.sabris.cz.
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