S&T Magyarország
A szakértő IT megoldásszállító
Az S&T Consulting Hungary Kft. Információtechnológiai tanácsadást, IT
megoldások szállítását és integrációját valamint egyedi fejlesztéseket, testre
szabást kínál.
Az S&T Csoport magyarországi leányvállalataként, az S&T Consulting
Hungary Kft. több mint 15 éve van jelen a hazai és nemzetközi informatikai
szolgáltató piacon.
Portfóliónk a vállalatirányítási és szoftver szolgáltatási megoldásoktól, az
ipari termék-életciklus menedzsment rendszereken és az IT infrastruktúrán
(hálózatépítés, szerver- és tároló rendszerek, virtualizáció) át az IT
biztonsági megoldásokig terjed.
Megoldásainkat privát infrastruktúrán és publikus felhő platformon egyaránt
képesek vagyunk nyújtani, ezáltal támogatva egy HIBRID IT létrehozását.
Saját fejlesztői kapacitásaink és a célzottan kifejlesztett keretrendszerünk
segítségével képesek vagyunk bármely vállalati folyamat gyors, hatékony és
biztonságos átültetésére MOBIL környezetbe.
Teljeskörű és hatékony megoldásokat adunk az Ön céljai elérésére!
Ügyfeleink magyarországi és nemzetközi nagy és közepes vállalatok,
elsősorban a pénzügyi, telekommunikációs, ipari és közmű szektorokból,
valamint az állami intézmények közül.
Kiemelt gyártói partnereink:

Technológiai fókuszok
• Üzleti megoldások - SAP
• Hibrid IT
• Mobilitás
• IT Biztonság
• CAD / CAM / PLM
• 7x24 / 365
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Az S&T Csoport tagjaként Magyarországon túl 20 további országban állunk
ügyfeleink rendelkezésére és hozzáférünk az S&T Csoport teljes 2.200 fős
szakértői bázisához, valamint a Csoport saját IT gyártási kapacitásaihoz.
Lehetőségünk van teljesen egyedi hardver és szoftver környezetek
kialakításához (pl. kioszk megoldások, beágyazott PC megoldások,
infotainment).

Üzleti megoldások - SAP
A szakértő IT megoldásszállító
Az S&T Consulting Hungary Kft. SAP Üzletága számos modulra kiterjedő
speciális szaktudással, illetve nagy- és középvállalati projekt tapasztalattal
rendelkezik. Az Üzletág erőssége az Ügyfelek teljes SAP projekt és
üzemeltetési életciklusának támogatása, beleértve különösen az alábbiakat:

Az S&T
kiemelt figyelmet fordít
a minőségbiztosításra

Folyamat tanácsadás





Folyamat alapú üzleti igényfelmérés
Üzleti folyamatok finomhangolása
Vezetési tanácsadás
Stratégiai tanácsadás

Üzleti alkalmazások bevezetése, megoldások optimalizálása





Zöldmezős és roll-out bevezetése
Speciális funkcióbővítések
Legújabb SAP szoftver komponensek bevezetése
4.xx-6.0x verzióváltások

SAP fejlesztések megvalósítása






SAP standard testreszabása (tranzakciók, riportok, űrlapok)
Egyedi alkalmazások fejlesztése
Modern mobil megoldások „felhasználói élmény” alapú fejlesztése
(Pl. Fiori)
Komplex üzleti folyamatok megvalósítása
Teljes fejlesztési élet-ciklus menedzsment

SAP oktatás


Ügyfél-specifikus és standard oktatások

Céges szintű minősítések
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 20000 (ITIL)
• ISO 27001
• OHSAS 18001
• AQAP 2110 és 2210
• Minősített NATO
Beszállításra Alkalmas
• SAP certified partner
• SAP PCoE minősítés

SAP tanácsadóink
minősítése
• SAP certifikáció
• PMP certifikáció
• ITIL certifikáció

Projekt minőségbiztosítás


Ügyfél oldali minőségbiztosítás

SAP üzemeltetés





SLA alapú részleges vagy teljeskörű SAP rendszer üzemeltetés
SLA alapú hosting szolgáltatás
7 / 24 helpdesk szolgáltatás
Megbízható kényelmes ticketing rendszer

Üzleti megoldások - SAP
A szakértő IT megoldásszállító
Az SAP Üzletág szakértői tudatosan fejlesztik az iparági – az adott iparágra
jellemző üzleti, folyamat és technológiai – szaktudásukat, elsősorban az
alábbi szektorokban:






Telekommunikáció
Közmű
Gyártás
Kereskedelem
Szolgáltatás

Az SAP üzletágban dedikált csapat foglalkozik adattárházak és vállalati
portálok építésével, melyek az Ügyfelek Vezetői Információs Rendszerének
(BI) alapkövei, és hatékonyan támogatják a komplex vállalati tervezést és
beszámolást.
Az SAP új stratégiai irányával megegyezően, mi is nagy hangsúlyt fektetünk
az
üzleti
folyamatok
ésszerűsítésére.
Az
S&T
sokirányú
szakembergárdájával közösen mindig a legmegfelelőbb megoldást kínáljuk
a komplex informatikai rendszerek leegyszerűsítésére, a kapcsolódó
rendszerek minél magasabb fokú integrálására.
A modern kor kihívásainak megfelelően olyan IT megoldásokat szállítunk,
melyek segítségével a felhasználók az SAP-hoz, bárhonnan, tetszőleges
eszközről (PC, tablet, mobiltelefon), és akár a saját megszokott
programjaikból is (pl. Excel), bármikor hozzáférhetnek. A felhasználó
központú megoldásainkkal, a felhasználói élmény fokozásával, motiváló és
hatékonyabb IT rendszereket szállítunk.
Szolgáltatásainkat ügyfeleink nem csak a saját IT rendszereikben, hanem a
rugalmasság és költséghatékonyság jegyében, akár integrált felhő
infrastruktúrán is igénybe vehetik. Előnyünk versenytársaink zömével
szemben, hogy infrastruktúra üzletágunkkal együttműködve egy kézből
tudjuk nyújtani az SAP rendszerekhez kapcsolódó IT infrastruktúrákat is.
Az S&T SAP üzletága élen jár az olyan új technológiák bevezetésében, mint
például






SAP mobil megoldások (Pl. Fiori)
SAP a felhőben megoldások
SAP HANA bevezetés
SAP – Microsoft termékek integrációja
SAP Portál megoldások

Az 50 fős magyar SAP szakember csapat – több mint a 80%-uk legalább 10
éves SAP tapasztalattal rendelkezik – mögött, amennyiben szükséges,
rendelkezésre áll az S&T csoport több mint 500 SAP tanácsadója is.

S&T Consulting Hungary
Árbevétel 2014-ben
közel 7,5 milliárd Ft
A csapatunkban több
mint 120 fő dolgozik.
Teljeskörű IT
portfólióval rendelkezünk
az infrastruktúrától
az üzleti megoldásokig.
Teljes szolgáltatás
lefedettség:




Tervezés
Kivitelezés
Működtetetés

Az S&T Csoport
Az 1993-ban alapított és
2003 óta a Bécsi tőzsdén
jegyzett S&T, mintegy 2,200
alkalmazottjával, jelenleg
a vezető régiós szolgáltató
a teljes körű tanácsadás,
outsourcing,
rendszerintegrációs
és IT szolgáltatások
területén Közép-Kelet
Európa 19 országában.
Az S&T Csoport
partnereinek megoldásain
felül saját márkás
termékeket is kínál.

S&T Consulting Hungary Kft.

SAP referenciák
S&T AG
Ráfordítás: 1400 nap
Felhasználó: 1 900
Időpont: 2008-tól

SAP template rendszer kialakítása (FI, NewGL, AM,
CO, PS, MM, SD, DMS, HR, ProServ modul az
erőforrás-tervezés és idő-visszajelentés eszközéül).
Template rendszer bevezetése az S&T több mint 20
leányvállalatában.
SAP rendszer teljes körű SLA alapú üzemeltetése

Telenor beszerzési, kereskedelmi, logisztikai
folyamatainak újratervezése, optimalizálása
Ráfordítás: 11 400 nap
Telenor teljes SAP rendszerének kialakítása (FI, AM,
Felhasználó: 1 500
TR, KVM, CO, IM-PS, MM, SD, SM, HR, DMS
modulok) online vevői interfésszel, és interfész
Időpont: 2000-2013
kapcsolattal a Telenor több mint 20 egyéb informatikai
rendszeréhez (Számlázó rendszer, kasszarendszer,
Archív rendszer, CRM kampánymenedzsment, stb.)
Telenor Zrt.

Üzleti igények megvalósítása
SAP rendszer upgradje
SAP rendszer teljes körű SLA alapú üzemeltetése
Főtáv
Ráfordítás: 9 200 nap
Felhasználó: 400

SAP rendszer teljeskörű bevezetése (FI, AM, TR,
CO, IM-PS, MM, SD, PM, HR, DMS modulok),
interfész kialakítása a Főtáv egyéb rendszereivel.

Időpont: 2000-től

SAP rendszer upgradje
SAP rendszer teljes körű SLA alapú üzemeltetése

Nitrogénművek Zrt.

Gyártási és logisztikai folyamatok optimalizálása

Ráfordítás: 1 800 nap

SAP rendszer kialakítása (FI, TR-CM, CO, IM-PS,
MM, SD, PM, PP, QM, BW, SEM modulok)

Felhasználó: 140
Időpont: 2002-től

MOL Nyrt.
Ráfordítás: 4 000 nap
Felhasználó: 3 000

Éles indulás után hosszú távú support szolgáltatás

MOL Single Service company template rendszer
kialakítása (FI, AM, TR, CO, IM-PS, MM, SD, PM,
HR modulok), template rendszer bevezetése MOL 3
vállalatában (MOL ZRt, Slovnaft, Petroszolg)

Időpont: 2006-tól

EURO konverzió Slovnaftnál
Közös vállalati jelentési rendszer (BI) kialakítása

UPS healthcare

SAP rendszer bevezetés (FI, NewGL, AM, CO, MM,
SD modulok), interfész kialakítása raktári
rendszerhez

Ráfordítás: 900 nap
Felhasználó: 40
Időpont: 2011-től

SAP rendszer teljes körű SLA alapú üzemeltetése

