
Prečo SAP Fiori?
Ponúka ľahké a intuitívne 
ovládanie vašich podnikových 
aplikácií v prehľadnom a 
užívateľsky prívetivom prostredí

User Interface
&

User Experience

Užívatelia vždy stoja v centre 
nášho záujmu

Prečo s Mibconom?
Vždy sa usilujeme o perfektné 
technické riešenie a čo najväčšiu 
užívateľskú prívetivosť. 

Máme skúsenosti z mnohých 
rozsiahlych projektov 
a vlastných špecialistov 
na grafiku. 

SAP Fiori od MIBCONu
Aj zložité podnikové procesy môžeme uchopiť jednoducho

Vďaka užívateľskému rozhraniu SAP Fiori budete:
Spravovať jednoducho vaše podnikové procesy cez webový prehliadač, či už používate počítač, tablet alebo 
smartphone nielen online, ale tiež v rámci offline prístupu 

Mať vždy po ruke vaše aktuálne dáta kdekoľvek ich budete potrebovať 

Môcť znížiť vaše náklady na podporu a školenie zamestnancov vďaka na mieru prispôsobeným aplikáciám 

Plne využívať potenciál business funkcií SAP ERP vďaka stovkám štandardných SAP Fiori aplikácií pre širokú 
škálu podnikových procesov (financie, personalistika, predaj, vrcholový manažment), a to s možnosťou 
ďalšieho rozšírenia a úprav 

Viete, že…
Apple a SAP ohlásili partnerstvo, ktoré otvorí nový rozmer mobilných riešení pre užívateľov 
z podnikov všetkých veľkostí?  

Ešte viac sa prepojí sila intuitívnych iOS aplikácií a zlomové schopnosti SAP Cloud Platform a SAP S/4 HANA. 

Vzniká vysoko bezpečný a užívateľsky veľmi prívetivý nástroj k ovládaniu vašich podnikových aplikácií, nová 
generácia SAP Fiori nazvaná SAP Fiori for iOS. 

SAP Fiori Produktový list



Hlavné výhody SAP Fiori od MIBCONu

Rýchlosť dodávky Know how Skúsený tím

Základy aplikácií pre vás už máme 
pripravené

Aplikácie vám dokážeme rýchlo 
prispôsobiť na mieru

Špecialisti zameraní výhradne 
na SAP Fiori 

Nadštandardne rýchlu dodávku 

Užívateľsky prívetivé aplikácie 

Plynulú nadväznosť na business funkcie SAP ERP   

Máme prepracované šablóny a dodržiavame designové pravidlá SAP Fiori 

Držíme jednotnú koncepciu a pevné jadro aplikácií

Máme nástroje a postupy pre jednotný vývoj

Ľahký, efektívny a jednotný prístup k dátam 

Odolnosť voči chybám

Rýchlu adaptáciu na zmeny a jednoduchú podporu aplikácií 

Možnosť vyškoliť vaše IT na správu a rozvoj aplikácií v rámci našich Fiori školení 

Máme vlastnú prepracovanú mib:metodiku, ktorá zaručuje: 

Ako to urobíme? 

Čo vám SAP Fiori a mib:metodika prináša? 

SAP Fiori aplikácia sa prispôsobí vášmu zariadeniu



Norika sa v minulosti venovala projektovému riadeniu so zameraním na projekty 
servisu, podpory a rozvoja ERP systémov s dôrazom na starostlivosť o spokojnosť 
zákazníkov. Zastrešuje Fiori tím MIBCON SK organizačne a je jeho koordinátorkou.  

Norika Divékyová
Vedúca tímu

Radek má dlhoročné skúsenosti ako konzultant a vývojár aplikácií na platforme SAP, 
v súčasnosti sa špecializuje na SAP Fiori. Je hlavný architekt koncepcie riešení 
a metodiky pri implementácii Fiori aplikácií, v rámci čoho uplatňuje svoje dlhoročné 
skúsenosti so štandardnými SAP ERP procesmi.

Radomír Loprais
Architekt tímu

Michal má dlhoročné skúsenosti ako konzultant a vývojár aplikácií na platforme SAP.  
V súčasnosti sa venuje aj oblasti SAP Fiori so zameraním na vývoj služieb SAP 
Gateway a tvorbe užívateľských rozhraní v SAP UI5. Pracoval na vývoji nových 
aplikácií, na úprave a rozšírení Fiori aplikácií dodaných spoločnosťou SAP. 

Michal Švec
Vývojár Fiori aplikácií 

Jana pôsobí mnoho rokov ako vývojár aplikácií na platforme SAP a konzultant v 
oblasti SAP HCM. Ako členka Fiori tímu sa podieľa na vývoji aplikácií SAP Fiori             
a pomáha pri vytváraní a návrhu možností využiteľnosti SAP ERP logiky priamo 
prostredníctvom Fiori aplikácií.

Jana Staníková
Vývojár Fiori aplikácií

Jindřich sa aktívne venuje vývoju zákazníckych aplikácií v SAP Fiori. S webovými 
aplikáciami má niekoľkoročné skúsenosti – od návrhu užívateľského prostredia až 
po kompletnú implementáciu riešenia.  

Jindřich Josefus
Vývojár Fiori aplikácií

UI Fiori vývojári SAP vývojári so zameraním na Fiori 

Matouš Lébl Milan Procházka     
Roman Pazdera    Tomáš Hruška

Daniel Vališ

Náš Fiori tím



Riešenie pre správu HR procesov 

Macbook Air

Jednota
Aplikácia pre správu HR procesov 
„Za necelý polrok spolupráce so špecialistami MIBCON sme si 
uvedomili, že aj naše komplexné HR procesy, vyznačujúce sa 
častými zmenami, môžeme uchopiť jednoducho. Konzultanti 
MIBCONu, s ktorými sa nám veľmi dobre spolupracovalo aj po 
ľudskej stránke, vyvinuli aplikáciu postavenú na technológii SAP 
Fiori, a to presne na mieru našim požiadavkám. Fiori nám 
prinieslo zjednodušenie náboru, nových nástupov a riadenia 
organizačných zmien, čo v praxi znamená časovú úsporu a lepšiu 
komunikáciu naprieč firmou. Nebolo ani nutné špeciálne 
zaškolenie užívateľov – Fiori je skutočne intuitívne.“ 

Ing. Fialová Alena, 
Ekonóm – zástupkyňa námestníka, Jednota, spotr.družstvo v Mikulove

”
MIBCON SK s.r.o. 

Spoločnosť MIBCON SK s. r. o. je súčasťou skupiny MIBCON.
  
Sme členom prestížnej globálnej partnerskej siete UnitedVars a máme status „strieborného“ partnera SAP. 
 
Poznáme najnovšie trendy v podnikových systémoch, sme otvorení inovatívnym riešeniam, produktom, projektom 
a dobre sa vyznáme v licenčnej politike SAP. 

MIBCON SK s.r.o.
Rádiová 45,
821 04 Bratislava

+421 238 104 631
info@mibcon.sk
www.mibcon.sk


