
Skupina MIBCON je tím 180 
nadšených ľudí, ktorí majú 
radi svoju prácu, fair play, 
šport a prírodu. 

20 rokov úspešného 
pôsobenia na trhu.            
Na Slovensku, v Česku      
a zahraničí. 

20 180 

SAP 
Skupina MIBCON je jeden z najvýznamnejších lokálnych SAP partnerov a jediný zástupca Slovenskej           
a Českej republiky v prestížnej medzinárodnej partnerskej aliancii United VARs. Ctíme osvedčené SAP 
štandardy, odvážne sa púšťame do inovatívnych postupov a produktov. Našou silnou stránkou sú 
komplexné implementácie veľkých ERP projektov postavených na SAP. Dobre sa vyznáme v licenciách.

MIBCON je certifikovaný SAP partner 
pre implementáciu novej, sofistikovanej 
a inovatívnej generácie systému SAP. 
Prevedieme Vás cestou k S/4, či už na 
SAP Vaše procesy aktuálne bežia alebo 
prechod na S/4 ešte len plánujete. 
Zabezpečíme dlhodobo podporu 
systému. 

Doba výhradnej vlády kamenných 
obchodov je preč. Pomáhame firmám 
pri prechode do prostredia    
omnichannel. Radíme, ako nastaviť 
modernú e-commerce platformu. 
Dobre vieme, že procesne ide o veľkú 
zmenu, ktorá vyžaduje aj zmenu mysle-
nia ľudí. To všetko s pomocou SAP 
produktov z rodiny SAP C/4HANA.

Budúcnosť je v cloude. Je v ňom už aj 
vaša prítomnosť? Alebo je pre vás 
aktuálne stále lepšie on-premise 
riešenie? Spolu nájdeme odpovede na 
tieto otázky. Hľadáme benefity              
jednotlivých možností. Spoločne s vami 
vyberáme najlepšiu. Držíme si prehľad 
a znalosti o rozširujúcom sa portfóliu 
cloud produktov od SAP.

Zo SAP sveta nás aktuálne najviac zaujíma:

SAP S/4HANA SAP pre e-commerce Transformácia do cloudu

Optimalizujeme procesy, hľadáme 
cesty, ako znížiť náklady či zvýšiť zisk. 
Napríklad v oblasti predaja,                 
technologických riešení riadených 
skladov, cenotvorby, finančnej 
konsolidácie alebo centier zdieľaných 
služieb.

Viete, akú hodnotu majú vaše dáta? 
Práve takú, akú im dáte. Ponúkame 
skúsenosti aj najnovšie nástroje na 
analýzu dát či ich vizualizáciu.

Starostlivo sledujeme všetky               
technologické novinky. Vyberáme takú, 
ktorá vášmu podnikaniu prinesie 
dlhodobý rast, stabilitu a v konečnom 
dôsledku tiež spokojných zamestnan-
cov.

Na našu prácu sa pozeráme optikou vášho biznisu:

Procesy Dáta Technológie



Certifikovaný SAP Partner od roku 2001. 
Predaj licencií a poskytovanie          
maintenance v súlade so SAP        
štandardmi.

Poskytovanie služieb súvisiacich           
so SAP implementáciami a predajom 
licencií na slovenskom trhu v súlade   
so slovenskou legislatívou.

Zameranie na technológie          
SAP/Sybase. Návrh a modelovanie 
dátových štruktúr a procesov.                
Implementácia a správa databázových 
systémov. 

Tvorba predpripravených riešení        
nad cloud platformami – SAP Cloud             
Analytics a SAP Cloud Platform.   
Pôsobnosť zameraná prevažne              
na zahraničné trhy mimo SR a ČR.

Hlboká znalosť SAP Solution Manager. 
Odborník na plánovanie produkcie, 
riadenie projektov a kvality. Podpora 
S/4HANA migrácií.

Vývoj webových riešení na mieru. 
Rozvoj vlastných produktov pre retail 
prevádzkarne na báze spojenia smart 
hardware a software.

Viac služieb pod jednou strechou. 
Postupne sa naša skupina mib:con rozrástla na 6 spoločností.  
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New Dimension Consulting
NDC

Po všetkých stránkach. V roku 1998 nás bolo pár, dnes je nás 
spolu vo všetkých našich spoločnostiach 180.  

Naše �remné motto znie „working together“ a zvolili sme si ho my „Mibcoňáci“ sami. Medzi naše hodnoty patria sloboda a s ňou spojená zodpovednosť, 
odbornosť, priateľstvo a tímová spolupráca.

Rastieme


