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Grupa SNP

131 MLN EURO 
PRZYCHODÓW 

W 2018 R.

SNP SE – światowy dostawca 
nr 1 rozwiązań i usług dla 
transformacji środowisk SAP

 Fuzje, przejęcia i wydzielenia 
 Reorganizacje korporacyjne
 Migracje i transformacje 

technologiczne 

1350+ PRACOWNIKÓW

10 000+ PROJEKTÓW IT

30 LOKALIZACJI 
NA ŚWIECIE, 
CENTRALA: 

HEIDELBERG 
(Niemcy)
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SNP Poland – najważniejsze fakty
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200+ 
kontraktów 
outsourcingowych
hosting, administracja, 
serwis, wsparcie 
użytkowników

20+
lat doświadczeń
na rynku od 1995 r.
do 2017: jako BCC

Nasze centra kompetencyjne

300+ 
specjalistów
konsultanci, 
programiści, kierownicy 
projektów 

50+ 
krajów
klienci i projekty 
na całym świecie 

1000+ projektów
wspieranych dla 

400+ klientów

Podwójne 
bezpieczeństwo
systemy i dane klientów 
przechowywane w 2 
nowoczesnych centrach 
przetwarzania danych

SNP SAP Experts
 Wdrożenia, rozwój i serwis systemów SAP
 Unikalna oferta rozwiązań dla transformacji SAP

SNP Data Centers
 Outsourcing IT, cloud computing
 Konsulting IT, projekty bezpieczeństwa IT

SNP Software Factory
 Produkcja oprogramowania na życzenie
 Aplikacje autorskie



SNP Poland w Polsce i na świecie

29.07.2019 4SNP Poland | do 2017 r. BCC

Austria
Białoruś
Belgia
Brazylia
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Egipt
Estonia

Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia 
Indonezja
Irlandia
Kanada
Litwa
Łotwa

Niemcy 
Nigeria
Norwegia
Polska 
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria

Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Ukraina
USA 
i wiele innych

72%
sprzedaż
w Polsce

28%
eksport

NR 1 W POLSCE MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE

 Jeden z największych eksporterów usług IT
 Wspieraliśmy projekty w krajach:

 Od 1995 r. na rynku
 Ponad 300 klientów w całym kraju

Biuro Bydgoszcz
Złotniki k. Poznania

• Centrala
• 2 centra przetwarzania 

danych
Biuro Warszawa

Biuro Kraków

100 mln zł
przychody 2018



Nasz zespół specjalistów
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300+
specjalistów IT
380 000+

godzin 
przepracowanych 

dla klientów 
rocznie

400+
certyfikatów 
związanych 
z branżą IT

największy w Polsce

200+
osobowy zespół 

specjalistów SAP  

50+
programistów i testerów 

z szerokim spektrum technologii:
Java, Net, web, mobile, ABAP

25+
kierowników projektów

SAP i IT

70+
konsultantów i administratorów IT 

(bezpieczeństwo IT, systemy operacyjne, 
bazy danych, klastry, sieci, infrastruktura IT)



Podwójnie bezpieczna infrastruktura techniczna
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 Dwa bliźniacze centra przetwarzania 
danych w różnych lokalizacjach

 Dostępność powyżej 99,5%

Wielopoziomowy monitoring 
infrastruktury w trybie 24/7

Wydzielona organizacja serwisowa  

 Standardy ITIL, ISO 27001 
i ISO 20000

 Bezpieczeństwo danych i systemów

SNP 
Data Centers



Centra 
kompetencyjne 
SNP Poland
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SNP SAP Experts
Pełna oferta usług i rozwiązań SAP

 Lider rynku SAP w Polsce

 Partner SAP od 1995 r. 

 Wdrożenia i rozwój systemów SAP

 Rozwiązania SNP dla transformacji i 
optymalizacji SAP

 Serwis aplikacyjny SAP - wsparcie 
użytkowników

 Maintenance, administracja, hosting dla 
systemów SAP

 Autorskie rozszerzenia standardu SAP 
(SNP SAP Add-Ons)

 Systemy SAP dla małych i średnich firm

SNP Data Centers
Kompleksowa oferta utrzymania 
i optymalizacji IT

 Podwójnie bezpieczna infrastruktura 
(dwa niezależne centra danych)

 Usługi data center (m.in. hosting 
zarządzany)

 Cloud computing

 Wsparcie i administracja systemów

 Projektowanie architektury IT

 Optymalizacja infrastruktury IT

 Bezpieczeństwo IT, audyty i pentesty

SNP Software Factory
Projektowanie, rozwój i utrzymanie 
oprogramowania

 Aplikacje dla dowolnych procesów 
w firmie i dowolnych scenariuszy 
współpracy między partnerami

 Szerokie spektrum technologii

 Oprogramowanie na zamówienie

 Autorskie rozwiązania IT

SNP Poland | do 2017 r. BCC



Projekty SNP Poland
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Standardy pracy

BIURO PROJEKTÓW
Wyspecjalizowana jednostka

odpowiedzialna za zarządzanie 
projektami i jego standardy

GO FORWARD
Autorska metodyka pozwalająca na 
całościowe spojrzenie na cykl życia 
systemu (wdrożenie, użytkowanie, 

utrzymanie i rozwój)

PORTAL
Wirtualne środowisko pracy 
projektowej  pozwalające na 

swobodną i bezpieczną wymianę 
komunikację

ZGODNOŚĆ Z PMI
Spełniamy światowe standardy 
Project Management Institute

(PMI)

1000+ projektów 400+ klientów

Wdrożenia SAP

Konsulting IT

Transformacje SAP
Analizy przedwdrożeniowe

Integracja systemów

Rollouty SAP

Projekty 
bezpieczeństwa IT

Aplikacje 
na zamówienie

…

…
Pentesty

Wdrożenia 
aplikacji SNP

Migracja do S/4HANA

Migracja do chmury

HR Cloud



Usługi outsourcingowe i serwisowe SNP Poland
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Standardy pracy

Managed hosting
Data Center

Serwis aplikacyjny SAP
Outsourcing SAP Maintenance SAP

Administracja IT

IaaS
Kolokacja

CENTRUM OUTSOURCINGOWE
Dedykowana organizacja serwisowa
Dedykowane zespoły konsultantów 

serwisowych

SINGLE POINT OF CONTACT 
Pojedynczy punkt kontaktu

Aplikacja serwisowa SNP Service Desk

ISO

ISO 27001, System Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji 

ISO 20000 / ITIL, System Zarządzania Usługami IT 
SAP PCOE – Partner Center of Expertise

24/7
Gwarantowane warunki SLA 

Dostępność serwisu do 24/7 włącznie

…

SNP Cloud PlatformSECaaS

…

200+ umów serwisowych 100+ klientów

IT cloud consulting



SNP SAP Experts
Centrum kompetencyjne SNP Poland w zakresie SAP
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SNP: nr 1 rynku SAP w Polsce
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 Status Gold Partner

 Certyfikat SAP Partner Center of Expertise
(PCOE) 

 Channel Partner programu SAP Partner Edge

 Partner SAP BusinessObjects

 Partner SAP SuccessFactors

 Partner SAP Business One

Partner SAP Polska 
od 1995 r. 

20+ 
lat doświadczenia
Największe doświadczenie 
w usługach SAP w kraju 
(od 1995 r.; do 2017 jako BCC)

200+ 
specjalistów
Największy zespół 
specjalistów od SAP w Polsce

Kompleksowa 
obsługa SAP
Wsparcie całego cyklu życia 
rozwiązań SAP (analiza, 
wdrożenie i rozwój, 
utrzymanie 
i serwis)

Pełna oferta
systemów SAP
Kompetencje w zakresie 
wszystkich najważniejszych 
produktów i technologii SAP

50+ dodatków
do SAP
SNP SAP Add-Ons: 
rozwiązania autorskie, 
rozszerzające standard SAP 

Unikalna oferta 
rozwiązań BLT i BLM
Rozwiązania SNP wspierające 
transformację i optymalizację 
środowisk SAP



Największy zespół SAP w Polsce
200+ specjalistów
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Aplikacje SAP

Technologie SAP

Role

40+ 
FI AA CO 
PS IM 
…

40+ 
MM WM EWM 
PP QM PM 
APO SCM 
SRM …

30+ 
SD CS CRM 
Hybris
… 

40+ 
HR/HCM 
SuccessFactors
…

10+ 
SAP B1 
(SAP Business One)
…

40+ 
Basis HANA SolMan
Security OS DB HA 
…

30+ 
Fiori Portal Web 
Mobile …

50+ 
ABAP Java
SAP Cloud Platform/HCP
…

20+ 
PO/PI/XI EDI …

120+ 
Konsultanci 
wdrożeniowi SAP

30+ 
Konsultanci serwisu 
aplikacyjnego SAP

20+ 
Konsultanci serwisu 
technicznego SAP 
(administracja SAP)

15+
Kierownicy projektów 
SAP, architekci 
rozwiązań SAP

30+ 
BI BW BOBJ
… 



Kompleksowe wsparcie dla pełnego cyklu życia systemów SAP

29.07.2019 13

Wdrożenia Rozwój & optymalizacja Utrzymanie

 Serwis aplikacyjny 
(wsparcie użytkowników)

 Wynajem specjalistów

 Standard & Enterprise 
Support

 Administracja

 Hosting zarządzany, 
zapasowe centrum 
przetwarzania danych, 
kolokacja

 SNP Cloud Platform

 Nowe funkcjonalności   

 Rollouty

 Projekty związane ze 
zmianami (reorganizacje, 
fuzje, przejęcia)

 Archiwizacja danych 
historycznych  

 Upgrade’y

 Reorganizacja systemu 
uprawnień   

 Optymalizacja wydajności 
i dostępności

 Analizy przedwdrożeniowe    

 Reorganizacja procesów   

 Dostawa licencji   

 Prace wdrożeniowe  

 Szkolenia   

 Programowanie ABAP/Java  

 Integracja z innymi 
aplikacjami

SNP Poland | do 2017 r. BCC



Kompetencje w zakresie wszystkich najważniejszych produktów 
i technologii SAP
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SAP S/4HANA
FI AA CO PS IM MM WM PP QM PM SD …  

SAP ERP

SAP Fiori SAP EWM

SAP ESS / MSS

SAP Workflow

SAP DMS

SAP APO

SAP BW SAP BusinessObjects

SAP HANA

SAP Business Intelligence

SAP Hybris

SAP PO/PI/XISAP NetWeaver

………

……..
……..

…..…

OS DB HA

SAP Business One

SAP HR/HCM

SAP Success Factors

ABAP/Java

SAP Solution Manager

SAP Security



SNP SAP Add-Ons – unikalne rozszerzenia SAP
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 SNP Split Payment - obsługa płatności 
podzielonej w SAP

 SNP EasyBanking – bezpieczny 
e-banking online w SAP

 SNP EasyVAT, SNP EasyCIT – deklaracje 
podatkowe automatycznie z SAP

 SNP EasyExchangeRates - automatyczne 
przejmowanie kursów walut do SAP

 SNP Jednolity Plik Kontrolny w SAP

 SNP EasyInput – integracja SAP i MS Excel

 SNP ECM – archiwizacja faktur zakupowych

 BeeOffice – samoobsługowe rozliczanie delegacji

 …

 SNP MatFlow – zarządzanie danymi 
podstawowymi materiałów w SAP

 SNP Inwentaryzacja offline w SAP

 SNP InvoiceFlow - Elektroniczny Obieg Faktur

 SNP Integracja SAP i ZSMOPL – SAP zgodny 
z prawem farmaceutycznym

 …

 SNP E-Billing Portal – masowe udostępnianie 
e-faktur z SAP

 Edistrada – elastyczna platforma B2B i EDI 

 SNP Positano – rozwiązanie POS 
dla SAP

 SNP EasyPOS – integracja SAP 
z drukarkami fiskalnymi

 …

 SNP E-Time – planowanie czasu pracy przez 
kierowników liniowych

 SNP E-Payslips – e-paski płacowe z SAP HR

 SNP EmployeeCostPlanner - planowanie kosztów 
osobowych w SAP

 SNP ECM – archiwizacja dokumentów HR

 BeeOffice – portal samoobsługowy:  
e-wnioski urlopowe, struktura organizacyjna

 …  

+ dowolne rozszerzenia 
na indywidualne zamówienie

50+
autorskich rozwiązań 
rozszerzających 
standard systemów SAP

Finanse, controlling, 
raportowanie

Gospodarka materiałowa, 
produkcja

Sprzedaż

HR



Największe doświadczenie SAP w kraju
(od 1995 r.; do 2017 jako BCC)
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Wdrożenia, rollouty i duże projekty rozwojowe Hosting, administracja, serwis aplikacyjny SAP



COMPANY

Titel

SNP Data Centers
Kompleksowa oferta utrzymania systemów
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Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny SNP, 
świadczący usługi outsourcingu IT, przetwarzania danych, 
cloud computingu oraz doradztwa IT

SNP Poland | do 2017 r. BCC

Podwójnie bezpieczna infrastruktura
Dwa własne centra przetwarzania 
danych w różnych lokalizacjach

Wszechstronny zespół ekspertów IT
Architekci, kierownicy projektów, 

specjaliści od aplikacji, sieci 
i sprzętu, eksperci od bezpieczeństwa

Usługi klasy premium
Hosting zarządzany: więcej niż 

tradycyjny hosting
Proaktywny model świadczenia 

usług wsparcia

Standardy pracy 
Wydzielona organizacja serwisowa 
pracująca wg standardów ISO i ITIL

Doświadczenie
Outsourcing IT od 1999 r.

Ponad 200 aktywnych kontraktów 
SLA

Usługi doradcze
Rozwój i optymalizacja środowiska IT
Bezpieczeństwo IT, bezpieczeństwo 

informacji



Usługi stałe –
kontrakty SLA
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Usługi centrum przetwarzania danych

 Managed hosting

 Kolokacja, hotelling

 Zapasowe centrum przetwarzania danych

Usługi wsparcia i administracji

 Administracja IT, wsparcie administracji

 Monitoring systemów

 Helpdesk IT

Usługi cloud computing

 Infrastructure as a Service (IaaS) 

 Platform as a Service (PaaS)

 Backup & Recovery as a Service (BRaaS)

Rozwiązania w chmurze

 SAP
 BeeOffice
 SNP E-Time
 Edistrada

 SNP ECM
 SNP E-Billing Portal
 SNP GDPR Manager
 …



Usługi projektowe
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 Konsolidacja, wirtualizacja, systemy 
wysokiej dostępności
 Systemy backupów disk-to-disk
 Systemy monitoringu
 Zarządzanie tożsamością i 

uprawnieniami
 Projektowanie centrów przetwarzania 

danych
 Sieci LAN/WAN

 Audyty bezpieczeństwa informacji
 Audyty bezpieczeństwa 

infrastruktury IT
 Testy penetracyjne
 Systemy Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji 
(wdrożenia, przygotowanie do 
certyfikacji, rozwój, szkolenia)

Projektowanie, rozwój 
i optymalizacja IT

Doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa IT



Zespół
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>70 specjalistów

 Architekci i projektanci IT, administratorzy, 
inżynierowie sprzętowi i sieciowi, eksperci od 
bezpieczeństwa

 Kompetencje: różne systemy operacyjne, bazy 
danych, rozwiązania sieciowe i wirtualizacyjne oraz 
systemy IT

 6 lat – średnia doświadczenia w zarządzaniu 
złożonymi środowiskami IT



>100 rodzajów certyfikatów
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ITIL v3 Intermediate

PRINCE2 Foundation

IBM Certified Specialist - eServer i5 iSeries 
Technical Solutions Designer V5R3

VMware Certified Professional 
on vSphere 5/6/6.5

Oracle Certified Professional

Microsoft Certified Systems Engineer

Microsoft Certified Database 
Administrator

Microsoft Licensing Specialist

Juniper Networks Certified Internet Associate –
Enterprise Routing

SAP Technology Consultant –
SAP NetWeaver – SAP Web AS 
Implementation & Operation

SAP Certified Technology Professional 
- Security with SAP NetWeaver 7.0

SAP NetWeaver - SAP Security
Technology Consultant - OS/DB 

Migration for SAP Systems

EMC Information Storage Associate

EMC Technology Architect Backup 
Recovery Solutions Specialist

EMC Backup Recovery Associate

HPE Sales Certified

SUSE Certified Linux Administrator

SUSE Certified Administrator in Enterprise Linux

Linux Professional Institute Certificate

CISCO Certified Network Associate

CISCO Certified Network Associate Security

Fortinet Network Security Expert

PaloAlto Accredited Configuration Engineer
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SNP Data Centers

SNP Poland | do 2017 r. BCC

Podwójnie bezpieczna infrastruktura techniczna
 Dwa bliźniacze centra przetwarzania danych w 

różnych lokalizacjach
 Dostępność powyżej 99,5%
 Wielopoziomowy monitoring infrastruktury w 

trybie 24/7

 Bezpośrednie połączenia z największymi 
operatorami internetowymi

 Pełna redundancja szkieletu sieci zapewniająca 
brak pojedynczego punktu awarii

 Ciągłość zasilania gwarantowana przez kilka 
niezależnych źródeł

 Chronione strefy dostępu
 Systemy wykrywania pożaru, wilgoci, ruchu, 

systemy gaszenia bezpiecznym gazem



COMPANY

Titel

SNP Software Factory

Oprogramowanie i aplikacje szyte na miarę
oparte na standardowych platformach
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SNP Software Factory w skrócie

do r. SNP Poland | 2017 BCC

 JPA

 Hibernate

 iBatis

 JSF

 GWT

 Vaadin

 JEE

 Spring

 EJB

 CDI

 JMS

 jBPM

 C#

 ASP.NET/MVC

 WebForms

 Entity Framework

 Telerik UI

 Xamarin Studio

Web & mobile

 iOS

 Android

 Angular

 React

 Cordova

 Ionic

 Selenium

 Katalon

 jMeter

 Swagger

 D3.js

 Cytoscape

 ABAP

 Interfejsy

 SAP UI5

 WebDynpro

 NWDI

 CE

 BPM

 BRM

 BSP

 Formularze Adobe

 SmartForms

 SapScript

Zespół

60+
programistów, 

testerów, kierowników 
projektów

Ponad

1000
projektów

W ponad

10
krajach

Nasze umiejętnościNasze 
doświadczenie



Outsourcing rozwoju oprogramowania z SNP
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Zmienne potrzeby klientów
Nowe technologie

Dedykowany zespół wsparcia

ISO 20000, 27001

Projekty o dowolnej wielkości i złożoności
Kontrola nad przebiegiem projektu

Obniżenie kosztów i oszczędność czasu

Rozliczenie na podstawie
czasu i zużycia materiałów

lub stałej ceny

Niskie ryzyko

Doświadczeni programiści

Dedykowany zespół wdrożeniowy

Dostawa na cały świat

SNP 
Software Factory



Outsourcing jednego lub kilku etapów rozwoju oprogramowania
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Projektowanie Wdrożenie Testowanie Wsparcie

SNP Poland | do 2017 r. BCC



Model współpracy
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 Kierownik projektu i wiodący 
programista ze strony SNP odbywają 
3-5 dniową wizytę u klienta, aby:

 poznać zespół klienta
 zrozumieć kontekst projektu
 zebrać zbiór „historii użytkownika” 

do wdrożenia w ciągu najbliższych 
2-3 sprintów

 uzgodnić kwestie techniczne (dostęp 
do systemów, vpn, narzędzi zdalnej 
komunikacji itp.)

Konfiguracja projektu

 Zdefiniowanie wielkości zespołu (między 2-7 
programistami i testerami), zależnie od 
wielkości i pilności projektu

 Powołanie członków zespołu
 Transfer wiedzy dotyczący wymagań 

funkcjonalnych i aspektów technicznych

Budowanie zespołu

Potrzeby klienta
powiększenie dotychczasowego 
zespołu lub przypisanie nowego
do projektu software’owego

Przyrostowe programowanie 
w 2-3 tygodniowych cyklach

 Podejście SCRUM z krótkimi sprintami, 
dostarczającymi działające oprogramowanie po 
każdym cyklu

 Częste zdalne interakcje z Właścicielem produktu ze 
strony klienta – na współdzielonym 
ekranie/głosowe/wideo, np. skype

 Na koniec każdego cyklu: prezentacja wyników 
i zdefiniowanie nowego zestawu wymagań - przez SNP 
zdalnie lub na miejscu, zależnie od złożoności zadań



Transparentne raportowanie 
statusu
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Bieżący status prac

jest zarządzany i zawsze widoczny  
dla klienta w systemie SNP JIRA 
lub w programie do zarządzania 
preferowanym przez klienta



Nasze kluczowe 
produkty

30

 Zarządzanie IT Service Desk
i procesami administracyjnymi

 Zgłoszenia IT, zatwierdzanie wniosków 
urlopowych, podróże służbowe, 
zgłoszenia zapotrzebowania, arkusze 
czasu, reklamacje klienta itd.

 Poprawa komunikacji klientów lub 
pracowników z działem wsparcia

29.07.2019

 Kompleksowa platforma do 
zarządzania treściami przedsiębiorstwa 
oferująca możliwości tworzenia 
aplikacji wspierających dowolne 
procesy biznesowe firmy

 Dostępna od ręki integracja z SAP ERP 
pozwalająca wykorzystać system SAP 
do zarządzania dokumentami 
(archiwizacja, repozytorium 
dokumentów)

 Dostęp mobilny, graficzne 
projektowanie procesów, wysoki 
poziom bezpieczeństwa i łatwość 
użycia – wszystko, co jest potrzebne do 
usprawnienia firmy

 Przedkładanie e-faktur lub innych 
dokumentów cyklicznych partnerom 
biznesowym

 Zapewnienie klientom intuicyjnego, 
samoobsługowego narzędzia

 Automatyzacja przepływu dokumentów 
pomiędzy systemami rozproszonymi

 Śledzenie dokumentów, 
monitorowanie komunikacji, 
raportowanie wymiany danych 
biznesowych

 SNP E-Billing Portal: zbiorcze 
dostarczanie e-faktur; rozwiązanie 
oparte na środowisku Edistrada

SNP ECM Edistrada

SNP Poland | do 2017 r. BCC



Wybrane referencje
SNP E-Billing Portal dla DHL Parcel 
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Wystawianie 60 000 faktur na 
miesiąc dla klientów o różnej 
wielkości – od osób fizycznych do 
gigantów, takich jak Amazon

Wyzwanie Rozwiązanie SNP Wartość dla klienta

SNP E-Billing portal 

Kompleksowe rozwiązanie 
obejmujące:

 ekstrakcję danych z SAP SD

 samoobsługowy portal dla 
klientów z możliwością 
wczytania faktur PDF

 rozwiązanie EDI do wysyłania 
faktur XML do dużych klientów

 wsparcie i hosting portalu w 
SNP Data Centers, w Polsce

W pełni zautomatyzowane 
przetwarzanie faktur 
elektronicznych zamiast 
dokumentów papierowych

Jeden partner odpowiedzialny za 
całościowe rozwiązanie 
obejmujące wszystkie systemy  i 
dla całego cyklu życia projektu
(od projektowania i wdrożenia do 
wsparcia i hostingu)

Case study: https://www.snp-poland.com/pl/lepszy-biznes/case-studies/dziesiatki-tysiecy-e-faktur-z-systemu-sap/

https://www.snp-poland.com/pl/lepszy-biznes/case-studies/dziesiatki-tysiecy-e-faktur-z-systemu-sap/


Wybrane referencje
BeeOffice – samoobsługa pracowników
dla Phoenix Contact
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Efektywne zarządzanie wnioskami 
z obszaru zarządzania kadrami dla 
2400 pracowników Phoenix 
Contact w Polsce

Wyzwanie Rozwiązanie SNP Wartość dla klienta

BeeOffice –portal samoobsługi 
pracowników zintegrowany z 
systemem SAP HR obsługujący:

 rozliczenie podróży służbowych

 zatwierdzanie wniosków 
urlopowych

 wnioski o zmianę czasu pracy

 zastępstwa pracowników

 30 innych rodzajów wniosków 
HR

Zastąpienie tysięcy papierowych 
formularzy wystawianych co 
miesiąc elektronicznymi wnioskami 
księgowanymi automatycznie w 
systemie SAP.

Znaczne zmniejszenie liczby 
rutynowych pytań wysyłanych do 
działu HR 
(„Jaki jest obecnie mój limit 
urlopowy? ”, „Czy moja delegacja 
została zatwierdzona?” itp.)

Case study: https://www.snp-poland.com/pl/lepszy-biznes/case-studies/integracja-beeoffice-i-sap-hr/

https://www.snp-poland.com/pl/lepszy-biznes/case-studies/integracja-beeoffice-i-sap-hr/


Wybrane referencje
’Newsletter manager’ dla europejskiej firmy dystrybucyjnej
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Zarządzanie kompleksowym 
przygotowaniem okresowych 
materiałów marketingowych
(drukowanych biuletynów), w tym: 
 wyborem produktu
 określaniem czasu promocji
 układem biuletynów
 uzgodnieniami z dostawcami 

warunków sprzedaży tysięcy 
produktów

Wyzwanie Rozwiązanie SNP Wartość dla klienta

Niestandardowy rozwój aplikacji 
dostosowany do unikalnych 
wymagań procesowych. 

Aplikacja .NET z przeglądarką 
internetową jako serwerem 
prezentacji.

Zaawansowane rozwiązanie do 
zarządzania procesami workflow
i treściami, z którego codziennie 
korzysta 40 pracowników firmy, 
pozwoliło skrócić czas 
przygotowania materiałów 
marketingowych i zoptymalizować 
warunki cenowe z dostawcami.



Wybrane referencje
Globalny portal internetowy dla globalnego producenta piwa
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Globalna unifikacja wszystkich 
stron intranetowych za pomocą 
wspólnej funkcjonalności, 
interfejsu użytkownika 
i identyfikacji marki dla całej 
komunikacji wewnętrznej 
i automatyzacji biura.

Wyzwanie Rozwiązanie SNP Wartość dla klienta

Konfiguracja Portalu SAP i rozwój 
specyficznych dla klienta aplikacji 
Java dla dziesiątek firm z grupy.

Obniżenie kosztów zarządzania 
scentralizowanym rozwiązaniem 
intranetowym, zastępującym wiele 
lokalnych instancji.

Wspólna platforma do 
publikowania wiadomości 
firmowych, zasad i procedur.



Wybrane referencje
Outsourcing programistów dla firmy consultingowej z UK
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Firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii 
programuje rozwiązania 
software’owe dla klientów 
międzynarodowych.

Podczas szczytów obciążenia pracą 
firma potrzebuje tymczasowo 
powiększyć zespoły projektowe. 

Wyzwanie Rozwiązanie SNP Wartość dla klienta

Zapewnienie programistów w celu 
powiększenia istniejących 
zespołów pracujących 20% czasu 
na miejscu i 80% zdalnie z Polski.

Główne umiejętności i technologie 
w zakresie usługi:

 Java 8

 Spring

 ActiveMQ

 Red Hat Fuse / Camel

 JBoss EAP

 Angular

 Semantic UI

Elastyczne reagowanie na zmienne 
obciążenie pracą podczas 
projektów i wymagania klienta. 

Optymalizacja kosztów siły 
roboczej.



Business Landscape Transformation & Management
Unikalna oferta rozwiązań SNP dla transformacji i optymalizacji 
środowisk SAP 
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Rozwiązania SNP w zakresie BLT i BLM:
wsparcie w każdej fazie projektu SAP
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OperateTransformAnalyze Design Validate

PLAN BUILD RUN

TestTest

METHODS

SERVICES

SOFTWARE

 Business Scope
 Process Analysis
 System Scan
 Data Analysis
 Repository Analysis

 Project Scope
 Process Blueprint
 Technical Blueprint
 Technical Rule Set
 Customizing

 Technical Implementation
 Prepare System Landscape
 Set-Up Test Management
 Execute Test Scenarios
 Custom Code Management

 Technical Validation
 Acceptance Test
 Auditing Validation
 Documentation
 Final Approval

 After Go Live Support
 SAP Solution Manager
 SAP Hosting
 SAP AMS

SNP Transformation Backbone 
with SAP Landscape Transformation

SNP Data Provisioning & 
MaskingSNP Automated TestingSNP System Scan

SNP Add-Ons 
for SAP Solution Manager

SNP Dragoman

Business & Process Consulting

Business Landscape Management

Business Landscape Transformation

IT Consulting

Transformation Advisory

SNP Interface Scanner

SNP CrystalBridge

SNP Foreign Key CheckSNP Landscape Analysis



Rozwiązania SNP BLT dla transformacji środowisk SAP
Oferta Business Landscape Transformation
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 Realizacja projektów wspierana unikalnymi aplikacjami 
automatyzującymi transformacje, w tym m.in. 

 SNP Transformation Backbone with SAP LT 

 SNP Interface Scanner

 Możliwość wykonania kilku transformacji w jednym projekcie
 Redukcja czasu i kosztów projektu
 Minimalizacja niedostępności systemu dla biznesu 

(NZD - „near zero downtime”)

Korzyści dzięki automatyzacji transformacjiSNP Group – nr 1 w projektach transformacji SAP na świecie

Migracja do 
SAP S/4HANA

Przejęcia i fuzje

Reorganizacje procesów
(np. wydzielenie Centrum Usług Wspólnych) Migracje do chmury lub hostingu

Zmiana platformy sprzętowo-programowej

TRANSFORMACJE
BIZNESOWE

TRANSFORMACJE
TECHNOLOGICZNE



SNP Transformation Backbone with SAP LT  
Unique Standard Software Solution
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ZAUTOMATYZOWANA
TRANSFORMACJA

Predefiniowane 
reguły transformacji

Predefiniowane 
obiekty migracji

Standardowe rozwiązanie 
IT dla projektów migracji
i konwersji danych

Merge Split

Move Harmonize

SNP Transformation Backbone
with SAP LT



Przegląd scenariuszy transformacyjnych
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SNP Transformation Backbone with SAP LT

Merge Split Move Harmonize

 Połączenie systemów
 Fuzja HR
 Migracja „Any-to-SAP”
 Fuzja archiwów
 Fuzja techniczna 
 Fuzja funkcjonalna
 Fuzja całkowita lub częściowa

 Podział / wyodrębnienie (Carve 
out)
 Wg jednostki gospodarczej lub 

selekcja złożona
 Podział archiwum
 Wsparcie podziału wg 

udziałów/aktywów

 Konwersja planu kont
 Konwersja do nowej księgi 

głównej
 Reorganizacja centrów zysku
 Połączenie jedn. gospodarczych
 Przeniesienia zakładów
 Harmonizacja danych 

podstawowych
 Połączenie obszarów rachunków 

kosztów

 Upgrade & NZD
 Przeniesienie mandanta
 Zmiany DB & OS (bazy 

danych, systemu 
operacyjnego)
 Migracja do SAP HANA
 Migracja do S/4HANA

Migracja
do jednego docelowego 

systemu

Migracja
do pustego systemu

Migracja
w ramach całego mandanta

Konwersja
w ramach istniejącego systemu

Near Zero Downtime (NZD) & realizacja w ramach jednego projektu:
Możliwe dzięki SNP Transformation Backbone



Rozwiązania SNP BLM dla optymalizacji środowisk SAP
Oferta Business Landscape Management
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ZAUTOMATYZOWANY
MONITORING…
 interfejsów
 procesów i standardów
 struktur i jakości danych
 systemów
 pejzaży IT

SNP DPM - Data 
Provisioning & Masking

Realistyczne, zanonimizowane 
dane testowe.

SNP Dragoman

Zarządzanie tłumaczeniami 
rozszerzeń SAP.

samQ

Efektywne zarządzanie 
posiadanymi licencjami SAP.

SNP Interface 
Scanner

Interfejsy SAP z innymi 
systemami: pod kontrolą. 

SNP Automated Testing

Automatyzacja procesu 
testowania.

+ Wsparcie 
SAP Solution Manager 
dla utrzymania i rozwoju 
środowiska SAP 



Follow us

SNP Poland Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las koło Poznania

+48 61 827 70 00
+48 61 827 70 01
info.pl@snpgroup.com
www.snp-poland.com

Dziękujemy.

https://twitter.com/snp_poland
https://www.facebook.com/SNP.Poland/
https://www.linkedin.com/company/snp-poland/
https://www.youtube.com/snppoland/


Disclaimer

© 2019 SNP SE lub spółka stowarzyszona SNP. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej
publikacji nie może być powielana ani przekazywana w żadnej formie ani w jakimkolwiek
celu bez wyraźnej zgody SNP SE lub spółki stowarzyszonej SNP. Informacje zawarte
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnej chwili bez uprzedzenia. Niektóre
produkty programowe oferowane przez firmę SNP SE i jej dystrybutorów zawierają prawnie
zastrzeżone elementy oprogramowania innych dostawców oprogramowania.

Niniejszy dokument stanowi wersję wstępną i nie podlega postanowieniom umowy
licencyjnej ani żadnej innej umowy z SNP. Niniejszy dokument zawiera wyłącznie
zamierzone strategie, opracowania i funkcje produktu SNP i nie ma na celu wiązania SNP
z żadnym konkretnym działaniem biznesowym, strategią produktową i/lub opracowaniem.

SNP nie bierze odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszym dokumencie. SNP
nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafik, linków lub innych
elementów zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy dokument jest dostarczany bez
jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym, między innymi, dorozumianych
gwarancji zbytu, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia.

SNP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, między innymi, za
szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie lub wtórne, które mogą wyniknąć z użycia tych
materiałów. To ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku celowego lub rażącego
zaniedbania.

SAP oraz pozostałe produkty i usługi SAP wymienione w tym dokumencie, a także ich
logosy są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi SAP SE (lub
spółki stowarzyszonej SAP) w Niemczech i kilku innych krajach.

Wszystkie inne wymienione nazwy produktów i usług są znakami towarowymi firm, które
reprezentują.

Heidelberg, Niemcy 2019
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