
Proč SAP Fiori?
Nabízí  snadné a intuitivní ovládání 
vašich podnikových aplikací, 
v přehledném a uživatelsky 
přívětivém prostředí.

User Interface
&

User Experience

uživatele stavíme vždy do 
centra našeho zájmu

Proč s Mibconem?
Vždy usilujeme o perfektní 
technické řešení a co největší 
uživatelskou přívětivost. 

Máme zkušenosti z mnoha 
rozsáhlých projektů a 
vlastní grafické 
specialisty.  

SAP Fiori od MIBCONu
I složité podnikové procesy lze uchopit jednoduše

Díky uživatelskému rozhraní SAP Fiori budete:
Jednoduše spravovat vaše podnikové procesy přes webový prohlížeč ať už používáte počítač, tablet nebo 
chytrý telefon, nejen online, ale také v rámci offline přístupu

Mít vždy po ruce vaše aktuální data kdykoliv je budete potřebovat 

Moci snížit vaše náklady na podporu a školení zaměstnanců díky na míru přizpůsobeným aplikacím

Plně využívat potenciál business funkcí SAP ERP díky stovkám standardních SAP Fiori aplikací pro širokou 
škálu podnikových procesů (finance, personalistika, prodej, vrcholný management), a to s možností dalšího 
rozšíření a úprav

Víte že…
Apple a SAP ohlásili partnerství, které otevře nový rozměr mobilních řešení pro uživatele z 
podniků všech velikostí? 

Ještě více se propojí síla intuitivních iOS aplikací a zlomové schopnosti SAP HANA Cloud Platform a SAP S/4 HANA. 

Vzniká vysoce bezpečný a uživatelsky velmi přívětivý nástroj k ovládání vašich podnikových 
aplikací, nová generace SAP Fiori nazvaná SAP Fiori for iOS.

SAP Fiori Produktový list



Hlavní výhody SAP Fiori od MIBCONu

Rychlost dodávky Know how Zkušený tým

Základy aplikací pro vás máme již 
připravené

Dokážeme aplikace rychle 
přizpůsobit vám na míru

Specialisté zaměření výhradně na 
SAP Fiori  

Nadstandardně rychlou dodávku

Uživatelsky přívětivé aplikace

Plynulou návaznost na business funkce SAP ERP  

Máme propracované šablony a dodržujeme designová pravidla SAP Fiori 

Držíme jednotnou koncepci a pevné  jádro aplikací

Máme nástroje a postupy pro jednotný vývoj

Snadný, efektivní a jednotný přístup k datům

Odolnost vůči chybám

Rychlou adaptaci na změny a snadnou podporu aplikací

Možnost vyškolit vaše IT na správu a rozvoj aplikací v rámci našeho Fiori školení

Máme vlastní propracovanou mib:metodiku, která zaručuje:

Jak to děláme?

Co vám SAP Fiori a mib:metodika přináší?

SAP Fiori aplikace se přizpůsobí vašemu zařízení



Honza se již řadu let věnuje projektovému řízení na rozsáhlých projektech. 
Zastřešuje Fiori tým organizačně a je jeho hlavním koordinátorem. Dohlíží na 
kvalitu dodávky všech Fiori projektů.

Jan Hadač
Vedoucí týmu

Radek má dlouholeté zkušenosti jako konzultant a vývojář aplikací na platformě 
SAP, nyní se specializuje na SAP Fiori. Je hlavní architekt koncepce řešení a 
metodiky při implementaci Fiori aplikací, v rámci čehož uplatňuje své letité 
zkušenosti se standardními SAP ERP procesy.

Radomír Loprais
Architekt týmu

Milan zastává roli vývojáře v oblasti SAP Fiori. Věnuje se vývoji a implementaci 
uživatelského rozhraní aplikací založených na SAP UI5 a designových pravidlech 
Fiori. Poskytuje analýzu a implementaci řešení vždy s důrazem na požadavky 
zákazníka.

Milan Procházka
Vývojář Fiori aplikací

Jana působí mnoho let jako vývojář aplikací na platformě SAP a konzultant 
v oblasti SAP HCM. Jako členka Fiori týmu se podílí na vývoji aplikaci SAP Fiori a 
pomáhá při vytváření a návrhu možností využitelnosti SAP ERP logiky přímo 
prostřednictvím Fiori aplikací.

Jana Staníková
Vývojář Fiori aplikací

Jindřich se aktivně věnuje vývoji zákaznických aplikací v SAP Fiori. S webovými 
aplikacemi má několikaleté zkušenosti - od návrhu uživatelského prostředí, až po 
kompletní implementaci řešení.

Jindřich Josefus
Vývojář Fiori aplikací

UI Fiori vývojáři SAP vývojáři se zaměřením na Fiori

Michal Švec
Matouš Lébl Petr Vostiňák Tomáš Hruška

Roman Pazdera
Daniel Vališ

Náš Fiori tým



Reference: řešení pro správu HR procesů

Macbook Air

Jednota
Aplikace pro správu HR procesů
„Za necelý půlrok spolupráce se specialisty Mibconu jsme 
poznali, že i naše komplexní HR procesy, vyznačující se 
častými změnami, můžeme uchopit jednoduše. Konzultanti 
Mibconu, s nimiž se nám velmi dobře spolupracovalo i po 
lidské stránce, vyvinuli aplikaci postavenou na technologii 
SAP Fiori, a to přesně na míru našim požadavkům. Fiori nám 
přineslo zjednodušení náboru, nových nástupů a řízení 
organizačních změn, což v praxi znamená časovou úsporu a 
lepší komunikaci napříč firmou. Nebylo ani nutné speciální 
zaškolení uživatelů – Fiori je skutečně intuitivní.“

Ing. Fialová Alena, 
ekonom – zástupce náměstka, Jednota, spotřební družstvo v Mikulově

”
MIBCON a.s.
Jsme jedna z nejvýznamnějších českých poradenských společností v oblasti podnikových řešení postavených na 
platformě SAP. 

Máme více než 20 let zkušeností a již řadu let status „zlatého“ partnera SAP. Jsme členem prestižní globální partner-
ské sítě UnitedVARs. 

Známe nejnovější trendy v podnikových systémech, nebojíme se inovativních produktů a projektů a dobře se 
vyznáme licenční politice SAP. 

Jsme držiteli řady ocenění udělovaných společností SAP za kvalitu a rychlost dodávky řešení.

MIBCON a.s.
Pod Kopcem 31,
147 00 Praha 4 – Hodkovičky

+420 244 912 698
info@mibcon.cz
www.mibcon.cz


