
Využijte naplno Váš SAP 
pro skutečné řízení výroby
Ujistěte se, že Vás konkurence nepředběhne.

Nabízíme Vám neotřelý pohled na systém 
SAP ve vztahu k  Vaší výrobě formou 
jednodenního workshopu ZDARMA.

Výstupem pro Vás budou návrhy co 
a jak by se podle nás dalo ve Vašem 
systému zlepšit. 

Nemusí jít o žádné velké a drahé změny. 
Často i drobná vylepšení či jenom to, že 
uživatelům ukážeme, jak pořádně 
používat to, co už máte, přináší skvělé 
výsledky.

Připravujete se na změnu ekonomického cyklu?
Cítíte, že v řízení Vašich výrobních procesů je co zlepšit nebo dokonce plánujete výrobní zakázky mimo SAP?
Chcete se jen ujistit, že vše máte nastavené tím nejlepším možným způsobem a není vlasně co řešit?
Potřebujete se lépe zorientovat v tom, co pro Vás případně bude znamenat přechod na S/4HANA?



Seznámili bychom se s Vaší 
společností
Požádáme Vás o alespoň krátkou exkurzi po 
materiálovém  výrobním toku – nákup, 
sklady, výroba, odbyt…

Budeme potřebovat vědět jaká kmenová 
data používáte pro plánování – kusovníky, 
postupy, pracoviště, kvalita atd.

Zeptáme se Vás Jak v současnosti plánujete 
a jaké způsoby doplňování výroby 
používáte.

…

Ukázali bychom Vám
Kde na první pohled vidíme možnosti 
zlepšení využívání stávající verze SAPu ve 
Vaši společnosti.

Jaký vidíme konkrétní potenciál rozvoje 
Vašeho SAP systému v oblasti logistiky a 
výroby.

Jaké jsou často opomíjené možnosti 
pokročilého plánování s omezenými 
kapacitami v SAP ECC6.

Co obnáší přechod na S/4HANA a proč 
byste o něm mohli uvažovat.

Kdo by se měl workshopu zúčastnit 
od Vás
Někdo, kdo má největší přehled o tom jak 
Vaše výroba a logistika funguje - tedy všich-
ni ti kdo:

•   připravují kusovníky pro výrobu, 

•   zakládají pracovní postupy,

•   plánují výrobní zakázky,

•   starají se o nákup, odbyt a logistiku,

…

Kdo se workshopu zúčastní od nás
Pouze zkušení konzultanti SAP, kteří Vám 
přinesou nezávislý a nezaslepený pohled 
na využití SAP v procesech Vaší 
společnosti. 

Žádný marketing.

Žádní obchodníci.

Žádný presale.

Program workshopu

Kdo jsme

KCT Data je významná česká IT společnosti 
a tradiční partner SAP zaměřující se na praktické 
využití inovativních technologií SAP v každodenní 
podnikové praxi.

Zaměstnáváme více než 80 zkušených odborníků 
a naše služby poskytujeme zákazníkům ve většině 
evropských zemí.

V průběhu více než 20 let fungování společnosti jsme 
zrealizovali stovky projektů v 26 zemích světa.

www.kctdata.com
www.linkedin.com/company/kct-data

Telefon: +420 241 776 895
Email:    info@kctdata.cz


