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itelligence, czołowy dostawca rozwiązań  SAP, otrzymała potwierdzenie najwyższej 

jakości usług w zakresie wsparcia i obsługi rozwiązań SAP Business All-in-One, jak 

również rozwiązań analitycznych i mobilnych oferowanych przez SAP.

Spółka itelligence pomyślnie zakończyła jedno z największych na świecie przedsięwzięć 
recertyfikacyjnych prowadzonych przez spółkę SAP AG. Po audycie przeprowadzonym w 18 

krajach, w tym Polsce, itelligence uzyskała przedłużenie przyznanego przez SAP AG w 2012 

roku certyfikatu partnerskiego centrum kompetencji Partner Centre of Expertise (PCOE). 

Dzięk i   t emu   spółka itel l igence jako wieloletni Partner SAP potwierdziła  j a k oś ć  i 
profesjonalizm swoich usług w zakresie wsparcia i obsługi rozwiązań  SAP (Application 

Management Services, AMS) na całym świecie.

Certyfikat PCOE obejmuje zarówno centrum wsparcia, w tym pracowników i procesy 
wsparcia, jak też  infrastrukturę  techniczną  bazującą  na SAP Solution Manager. Ponadto 

certyfikat potwierdza, że jednostka wsparcia itelligence w Polsce spełnia wymogi w 

zakresie wsparcia rozwiązań  SAP, w tym rozwiązań  SAP Business All-in-One czy też 
rozwiązań analitycznych i mobilnych oferowanych przez SAP.

"Przedłużenie certyfikatu Partner Centre of Expertise przez SAP sprawiło nam szczególną radość. 
Jest to świadectwo potwierdzające jakość świadczonych przez nas usług, szczególnie w zakresie 
wsparcia klientów. Oznacza to dla nas dalsze zaangażowanie na rzecz rozszerzania oferty usług 

wsparcia SAP świadczonych na niezmiennie wysokim poziomie" - powiedział  Arnold Nowak, 

prezes zarządu, itelligence sp. z o.o.

Certyfikat PCOE przyznawany jest centrum obsługi (support center) przez organizację SAP 

Active Global Support (SAP AGS) i wspierany przez zespół Partner Services Delivery SAP. 

Obejmuje on całe centrum wsparcia danego partnera, w tym personel, procesy i 

infrastrukturę oraz przyznawany jest na okres 2 lat.

"SAP stworzył  rozbudowany katalog testów, więc jestem tym bardziej szczęśliwy, że 500 

naszych konsultantów na całym świecie, wraz z naszymi systemami i procesami, sprosta ło tym 

rygorystycznym kryteriom, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, w krajach objętych 

audytem" - powiedział Thomas Volkmann, z Global Service Desk Operations, itelligence AG.

Źródło: itelligence

Nowość na serwisie

Raport: 

Wykorzystanie 

aplikacji mobilnych 

w 

przedsiębiorstwach 

handlowych 

Wymagania 

funkcjonalne APS

Przewodnik 

Inwestora, 

przygotuj się  do 

wdrożenia systemu 

do zarządzania 

projektami

Raport satysfakcji z 

ERP - edycja 2013  
 

więcej

 

Firma Tygodnia:

UNIT4 TETA 

Więcej o firmie

Wdrażane rozwiązania IT:

TETA ERP 

TETA HR 

TETA BI

TETA EDU 

 

Opis wdrożeń (Case Studies) 

Kontrola nad 

rozwijającym się 

biznesem

Integracja danych i 

wsparcie złożonej 

działalności - 

UNIT4 TETA dla 

firmy BOZ

Nowe możliwości 

rozwoju oraz komfort 

pracy - wdrożenie 

systemu do 

zarządzania twardym 

oraz miękkim HR dla 

marki Agata Meble

 
 
 
 

Webinaria

Trendy w 

systemach CRM - 

szerszy dostęp, 

krótsza sprzedaż i 
lepszy serwis 

(28.05.2014 środa)

 

Usprawnienie 

procesów 

Zaloguj się

Wpisz swój e-mail...

 NEWSLETTER 

 

Co tydzień newsy z branży IT. 

Zapisz się na newsletter:

Więcej o newsletterze

 

Linki sponsorowane

Szkolenia i kursy komputerowe. IT 

Akademia MDDP 

Praktyczne szkolenia z 

programowania, technologii 

internetowych, baz danych oraz 

aplikacji biznesowych.

Asseco Softlab ERP 

System do zarządzania dużą i 
ś rednią firmą
DSR Solutions: Dynamism, 

Synergy, Results  

Harmonogramowanie produkcji, 

Systemy MES, PLM, Kody 

Kreskowe dla QAD ERP, 

Automatyczna Identyfikacja, QAD 

E R P 

Największy partner wdrożeniowy 

Microsoft 

Dynamics                                                                        
Od ponad 10 lat XPLUS buduje 

kompetencje w obszarze wdrożeń 
aplikacji biznesowych, sprawdź 
nas ! 

 

Partnerzy medialni

BI i Controlling 

CRM 

ERP 

Finanse i księgowość 

Kadry i płace 

BPM 

MES 

APS 

SCM 

PLM 

PMS 

Strefa Pobrań 

Katalog 
Oprogramowania 

Rozwiązania IT 
dla branż 

Webinaria

Aktualności

Szkolenia

Wydarzenia

Itelligence sp. z o.o.
Gazeta: decyzjeit.pl
Tytu³: itelligence recertyfikowana przez SAP w ramach audytu Partner Centre of Expertise 20140522
Data: 22.05.2014



decyzje-IT.pl - Porównanie i wybór systemów IT dla biznesu

(c) decyzje-IT.pl  design: eFRESH  engine: CMS HYDRAportal  

projektowania 

wyrobów poprzez 
integrację  z 

systemami CAD - 

PLM (04.06.2014)

 

Biuro bez papieru! 

Proces obiegu 

dokumentów i 
archiwizacji 

(06.06.2014)

 

Zarządzanie 

przetargami i 

projektami 

połączone ze 

sprzedażą w 

oparciu o platformę  
Microsoft Dynamics 

CRM 2013  
(13.06.2014)

 

Jak oszczędzać nie 

obniżając jakości 

produktu 

k ońcowego? 

(27.06.2014)

 
 
 
 

Itelligence sp. z o.o.
Gazeta: decyzjeit.pl
Tytu³: itelligence recertyfikowana przez SAP w ramach audytu Partner Centre of Expertise 20140522
Data: 22.05.2014


