Sabris
Inovativní IT firma
s friendly professional přístupem
V regionu střední a východní Evropy poskytujeme služby systémového integrátora a služby dlouhodobého charakteru prostřednictvím
vícejazyčného support centra a centra sdílených služeb.
Orientujeme se na odborné poradenství, business řešení a služby, které
společnostem přinášejí významnou přidanou hodnotu, zvyšují jejich výkonnost a prosperitu.
Se zákazníky budujeme dlouhodobá partnerství založená na otevřené
komunikaci a vzájemné důvěře. Tento přístup vystihuje náš firemní
slogan: „friendly professional“.
Na projektech využíváme jak best practices, tak naše odborné znalosti odvětví,
nasbírané během dlouholeté spolupráce s našimi zákazníky.
Tento přístup nám pomáhá porozumět individuálním potřebám společností
a nabízet jim inovativní řešení v souladu s nejnovějšími ICT trendy a technologickým
rozvojem v daném oboru.
Jsme dlouhodobě stabilní společností, chceme být spolehlivým partnerem a zvyšovat náš tržní podíl. Z toho důvodu neustále rozvíjíme naše portfolio, soustředíme
se na zlepšování kvality dodávaných služeb a rozšiřování stávajících trhů.

Sabris v číslech
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Na trhu ICT působíme již 		
25 let.
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Máme zastoupení v Praze,
Brně, Olomouci, Bratislavě,
Moskvě a Jekatěrinburgu.

250

Naše kompetence
Zaměřujeme se na inovativní a oborově orientovaná řešení, zejména pro oblasti:
Food & Process Industry, Automotive, Retail, Logistics.
S našimi zákazníky jsme realizovali již několik výjimečných projektů SAP HANA.
Máme prověřené kompetence SAP v oblastech Business Analytics a Human
Capital Management.

V rámci holdingu zaměstnáváme

Na platformě SAP a OpenText poskytujeme inovace pro podporu digitální

téměř 250 pracovníků.
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Jsme certifikovaným partnerem SAP,
OpenText a Microsoft.

>200

V současnosti máme více než 200

transformace firem.
Společnostem využívajícím Platformu Microsoft nabízíme integrovanou ECM nadstavbu TreeINFO pro správu
dokumentů a procesů.

zákazníků.

Spolupracujeme
s předními světovými
dodavateli IT
Abychom našim zákazníkům zajistili vysokou kvalitu poskytovaných služeb a zároveň jim nabídli moderní vyspělé
technologie, spolupracujeme s předními světovými IT
dodavateli.
Pravidelně u těchto partnerů absolvujeme vzdělávací programy, specializovaná školení a mezinárodně
uznávané certifikace nejvyšších úrovní.

Dodáváme více než
IT služby
U zákazníků vystupujeme jako generální dodavatel komplexních řešení. Zákazník tak komunikuje s jedním partnerem, který garantuje kvalitně a odborně provedenou práci při dodávkách a integraci dílčích technologických celků. To vše s ohledem na cenovou
efektivitu díla.

Business poradenství

Projektové řízení

Analýzy stavu a potřeb společnosti či investora

Implementace řešení agilní metodou

Design Thinking

Rollout projekty

Návrh systémového řešení

Aplikační a systémová podpora

Business Case, kalkulace TCO

Sdílené služby a outsourcing

Vývoj zákaznických řešení s přidanou hodnotou

Šíře a modularita řešení
a služeb nám umožňuje
poskytovat flexibilní a inovativní služby pro zákazníky
od těch malých až po nadnárodní korporace.

Mezinárodní ocenění
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Cherkizovo Group
vítěz v kategorii: Digital Trailblazer
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Marvinpac CZ

Internet Mall

Kostelecké uzeniny

Keramika Soukup

3. místo v kategorii:

1. místo v kategorii:

3. místo v kategorii:

3. místo v kategorii:

rychlá implementace

HANA Inovace

střední implementace

střední implementace

SAP ERP

SAP ERP

SAP S/4HANA

2017
Sabris CZ
3. místo za vývoj cloudového řešení a cena diváků za jeho nejlepší prezentaci

Získané certifikáty
Pravidelně procházíme recertifikačním auditem na:
Systém kvality (ISO 9001) a Systém bezpečnosti informací (ISO 27001), a to jak pro společnost Sabris CZ včetně poboček, tak i pro společnost Sabris shared services.
SAP Partner Center of Expertise (PCoE) pro Českou republiku a Rusko, který je nutnou podmínkou pro poskytování
podpory SAP produktů.

Sabris zákazníci
Vážíme si našich zákazníků a jejich rozhodnutí spolupracovat právě s námi. Zajímá nás, jak vnímají a hodnotí kvalitu námi poskytovaných služeb, abychom ji mohli neustále zlepšovat. Proto pravidelně provádíme průzkum zákaznické spokojenosti. Za dobu naší
existence jsme pomohli více než 200 firmám z různých odvětví zlepšit business procesy a tím podpořili jejich růst a prosperitu.

Konference DOCURIDE
Každý rok pořádáme konferenci DOCURIDE, která reaguje na aktuální témata a technologické inovace pro řízení podniků, zejména v oblasti zvyšování efektivity a výkonnosti.
www.docuride.cz

Kontaktujte nás
Evropská společnost Sabris
Sabris Holding, SE, Pekařská 621/7, Praha 5

Sabris v České republice
Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621/7, Praha 5
Sabris shared services s.r.o., Pekařská 621/7, Praha 5
Sabris Solutions, SE, Pekařská 621/7, Praha 5
tel.: +420 234 704 000 I e-mail: info@sabris.com

Sabris na Slovensku
Sabris, s. r. o., Prievozská 4B, Bratislava
tel.: +421 233 526 511 I e-mail: info-sk@sabris.com

Sabris v Rusku
Sabris LLC, Gazetnyy pereulok 9, bud. 2, Моskva
Sabris Solutions LLC, Belinsky 83, 13. patro, 1309, Jekatěrinburg
tel.: +7 (343) 287 09 51 I e-mail: info-ru@sabris.com
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