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Sabris se stal OpenText partnerem s kompetencí SAP
27. 1. 2014, Praha
Společnost Sabris, s.r.o., významný středoevropský systémový integrátor a dlouhodobý obchodní a servisní
partner společnosti OpenText v České republice, na Slovensku a v Rusku, na začátku letošního roku
vstoupila do globálního partnerského programu společnosti OpenText - SAP Competence. Díky
prokázaným znalostem prostředí ERP SAP a ECM OpenText tak společnost Sabris nabízí unikátní
kompetenci pro řešení správy firemních procesů a dokumentů s vazbou na systém SAP.
Do partnerského programu OpenText Partner Program for SAP Competence jsou nominovány společnosti
s hlubokými technickými znalostmi prostředí SAP a inovativními přístupy, které již na řadě projektů prokázaly
své odborné znalosti procesů v různých průmyslových odvětvích.
Tyto společnosti pravidelně absolvují různé školící programy a certifikace zaměřené na produkty z řady
OpenText ECM Suite for SAP Solutions*, díky kterým mohou zákazníkům poskytovat komplexní profesionální
služby od doporučení strategie, přes návrh, implementaci a řízení projektu až po následnou podporu celého
řešení.
„Certifikace SAP Competence Partner je pro nás potvrzením vysoké kvality
služeb dodávaných našim zákazníkům. Pro získání certifikace bylo třeba
kromě jiného prokázat široké znalosti našich konzultantů v oblastech ERP
SAP a ECM OpenText. Současní i budoucí zákazníci Sabris si tak mohou být
jisti, že s námi se jejich investice do OpenText a SAP řešení promění v trvalou
hodnotu.“ řekl Štěpán Bouda, ECM Solutions Manager ze společnosti Sabris
(na fotografii).

Více informací o společnosti Sabris, s.r.o. a nabízených řešeních naleznete na stránkách: www.sabris.cz

*)

OpenText ECM Suite for SAP Solutions zahrnuje zejména tyto produkty a řešení:
·

SAP Archiving by OpenText

·

SAP Document Access by OpenText

·

SAP Invoice Management by OpenText (včetně možnosti rozpoznávání dat pomocí OCR)

·

SAP Extended ECM by OpenText
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·

SAP Digital Asset Management by OpenText

·

SAP Employee File Management by OpenText

·

SAP Document Presentment by OpenText

·

SAP Travel Receipts Management by OpenText

·

SAP Portal Content Management by OpenText

·

SAP Portal Site Management by OpenText

·

OpenText Supplier Information Management for SAP Solutions

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.
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