
Připravili jsme si pro vás tento program:

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na využití moderních technologií SAP v současných 
i nově budovaných podnikových informačních systémech. Seznámíme Vás s možnostmi a způsoby 
nasazení systému SAP S/4HANA, ukážeme Vám nástroje a metody pro efektivní řízení výroby a logistiky 
jako jsou SAP Fiori aplikace, SAP UI5, SAP MII, a uvidíte i praktické ukázky těchto technologií. Významnou 
součástí semináře bude představení moderních řešení postavených na systémech SAP Leonardo 
a SAP Hybris. A to vše podle Vaší volby též v prostředí Technologie Cloud computing.
Seminář se koná v pondělí dne 23.10. 2017 ve Znojmě v hotelu Premium, Pražská 100, 669 02 
Znojmo (parking možný u hotelu), odborné přednášky jsou plánovány na 13,30-18,00 hod. Pro účastníky 
je v průběhu akce připraveno občerstvení. Po skončení přednášek následuje společenské setkání 
účastníků našeho semináře. V příjemném prostředí vinného sklípku se můžete těšit na bohatou večeři, 
řízenou degustaci vín se sommelierem a živou cimbálovou hudbu. V hotelu je také zajištěno ubytování se 
snídaní. Za společnost itelligence, a.s. Vás na seminář srdečně zvu.
V Praze dne 4.10. 2017

Martin Koníček, MBA
předseda představenstva itelligence, a.s.

SAP S/4HANA a cesta k ní (Martin Chmelař, 45 min)
Možnosti přechodu na SAP S/4HANA a důsledky jednotlivých variant pro cílové nastavení systému. 
Aktivace materiálového ledgeru.

Migrace databáze na SAP HANA (Tomáš Slamka, 15 min)
Prezentace typového projektu migrace stávající databáze na SAP HANA. Prezentace je doplněná o praktické zkušenosti 
z migračního projektu.

Využití SAP Fiori aplikací v oblasti logistiky (Tomáš Slamka, 25 min)
Prezentace vyzdvihuje výhody aplikací Fiori proti standardním SAP aplikacím. V rámci prezentace Vám ukážeme 
vybrané aplikace SAP Fiori pro oblast logistiky a jejich integraci do systému SAP ECC 6.00

Nízkonákladové zefektivnění logistických procesů na stávajících R/3 systémech při využití nových 
technologií (SAPUI5, Fiori) (Libor Novotný, 45 min)

Grafická nadstavba nad současnými SAP R/3 systémy při využití nových technologií jako nástroj pro optimalizaci 
logistických procesů. Nasazení SAP Fiori aplikací pro zjednodušení uživatelského prostředí a přípravu uživatelů 
na přechod na S/4 HANA. Praktická ukázka grafické drag-and-drop mapy pro řízení expedičního skladu 
rychloobrátkového zboží.

SAP Leonardo - moderní řešení pro výrobní společnosti (Martin Šindlář, 30 min)
Potřebujete zefektivnit Vaše výrobní procesy? Představíme Vám produktovou řadu SAP Leonardo jenž Vám zásadním 
způsobem napomůže zefektivnit Vaše výrobní a logistické procesy. 

SAP Hybris – multikanálové řešení pro komunikaci s Vašimi zákazníky (Martin Šindlář, 20 min)
Společnost itelligence nabízí multikanálové řešení pro B2B a B2C komunikaci s vašimi zákazníky postavená na 
platformě SAP Hybris Commerce a SAP Hybris Marketing, jenž jsou součástí produktové řady SAP Customer 
Engagement. Řešení může být provozováno v prostředí on premis nebo v cloudovém prostředí. 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ:
Účast a případný požadavek na ubytování, prosím, potvrďte obratem nebo nejpozději do 16.10. 
na e-mailové adrese registrace@itelligence.cz. Kapacita semináře je omezena. 
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INOVAČNÍ TECHNOLOGIE SAP 
Seminář pro zákazníky itelligence, a.s.
Premium hotel Znojmo 23.-24.10.


