
MIBCON je tým  120 
nadšených lidí, kteří mají  
rádi svou práci, fair play, 
sport a přírodu. 

20 let úspěšného 
působení na trhu. 
V tuzemsku i v  zahraničí. 20 120 

SAP 
Jsme jedním z nejvýznamnějších českých partnerů SAP a jediný zástupce v rámci ČR a SR v prestižní 
mezinárodní partnerské síti United VARs. Ctíme osvědčené SAP standardy, nebojíme se inovativních 
postupů a produktů. Naší silnou stránkou jsou komplexní implementace velkých ERP projektů 
postavených na SAP. Dobře se vyznáme v SAP licencích, každoročně obsazujeme jednu z čelních příček 
v objemu jejich prodeje. 

Jsme certifikovaný partner pro imple-
mentaci nové, sofistikované a rychlé 
generace podnikového systému SAP 
nazvané SAP S/4HANA. Provedeme vás 
cestou k S/4, ať už na SAP aktuálně 
vaše procesy běží, nebo se na něj 
teprve chystáte přejít. Budeme vám 
dlouhodobým partnerem pro návaznou 
podporu tohoto systému.

Doba výhradní vlády kamenných 
obchodů je pryč. Pomáháme firmám 
při kompletním přechodu do prostředí 
omnichannel. Radíme, jak nastavit 
moderní e-commerce platformu. 
Dobře víme, že procesně jde o velkou 
změnu, která vyžaduje i změnu myšlení 
lidí. To vše za pomocí SAP produktů 
z rodiny SAP C/4HANA.

Budoucnost je v cloudu. Je v něm ale již 
i vaše přítomnost? Nebo je pro vás 
aktuálně lepší on-premise řešení? 
Pomůžeme vám na tyto otázky 
odpovědět. Hledáme benefity jedno-
tlivých možností. Společně s vámi 
vybíráme tu nejlepší. Držíme si přehled 
a znalosti o rozšiřujícím se portfoliu 
cloud produktů od SAP.

Ze SAP světa nás aktuálně nejvíc zajímá:

SAP S/4HANA SAP pro e-commerce Transformace do cloudu

Optimalizujeme procesy, hledáme 
cesty jak snížit náklady či zvýšit zisk. 
Například v oblasti prodeje, technolo-
gických řešení řízených skladů, ceno-
tvorby, finanční konsolidace nebo 
center sdílených služeb.

Víte, jakou hodnotu mají vaše data? 
Právě takovou, jakou jim dáte. 
Nabízíme zkušenosti i nejnovější 
nástroje na analýzu dat či jejich vizua-
lizaci.

Pečlivě sledujeme všechny technolo-
gické novinky. Vybíráme takovou, která 
vašemu podnikání přinese dlouhodobý 
růst, stabilitu a v konečném důsledku 
také spokojenější zaměstnance.

Na naši práci se díváme optikou vašeho byznysu:

Procesy Data Technologie



Certifikovaný SAP Partner od roku 2001. 
Prodej licencí a poskytování mainte-
nance v souladu se SAP standardy.

Specializace na slovenský trh a legisla-
tivu, zastřešení služeb souvisejících se 
SAP implementacemi a licencemi na 
tomto trhu.

Zaměření na  technologie SAP/Sybase. 
Návrhy a modelování datových struktur 
a procesů. Implementace a správa 
databázových systémů. 

Tvorba předpřipravených řešení nad 
cloud platformami - SAP Cloud Ana-
lytics a SAP Cloud Platform. Působnost 
zaměřená na zahraniční trhy mimo ČR 
a SK.

Hluboká znalost SAP Solution Manager. 
Odborník na plánování produkce, řízení 
projektů a kvality. Podpora S/4HANA 
migrací.

Vývoj webových řešení na míru. Rozvoj 
vlastních produktů pro retail provozovny 
na bázi spojení chytrého hardware a 
software.

Více služeb pod jednou střechou. 
Postupně se naše skupina mib:con rozrostla na šest společností.  

Bohaté zkušenosti zejména v oblasti 
implementace systému SAP ve výrob-
ních podnicích na Slovensku, v Maďar-
sku.

Start-up, který pomáhá zákazníkům s 
využitím AI a datové vědy automaticky 
najít silné a slabé části klíčových 
procesů společností. 
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Naše tváře
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Po všech stránkách. V roce 1998 nás bylo pár, dnes je nás jen 
v MIBCONu více než 120. Dohromady se všemi společnostmi, které patří 
do skupiny MIBCON, je nás celkem 180. Obrat MIBCONu každoročně 
roste. V roce 2019 činil 399 milionů korun, o rok dříve 344 milionů.

Svoboda a s ní spojená zodpovědnost. 
Odbornost, přátelství a týmová spolupráce. 
To vše vystihuje naše �remní motto working
together, které si zvolili sami Mibcoňáci.

Rosteme

Naše firemní hodnoty
Pomáhání je pro nás sdílení příběhu. Na 
konci roku 2017 jsme vybrali tři neziskové 
organizace, které jakožto Mibcoňáci chceme 
společně po dalších několik let podporovat. 
Každoročně mezi ně rozdáváme přes milion 
korun. Podporujeme také například Ústec-
kou komunitní nadaci.

Společenská odpovědnost
Sportovec je dobrý parťák. Baví nás všechny 
druhy sportů. Do práce jezdíme na kole, 
v roce 2016 jsme získali titul pražský 
Cyklozaměstnavatel roku. Ve �rmě cvičíme 
pravidelně pilates. Máme rádi přírodu, 
recyklujeme a sídlíme v pasivním domě 
s tepelným čerpadlem a solárními panely.

Sport a příroda
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