SAP Fiori

Školení

Sestavte si svůj svět SAP Fiori
Vážení obchodní partneři,

Poznejte a naučte se
rozvíjet přívětivé a

připravili jsme pro vás ucelený soubor školení z oblasti SAP Fiori, v rámci kterého si
můžete zvolit úroveň a hloubku znalostí této platformy odpovídající potřebám vaší
firmy. Pro manažery jsme přichystali úvod do světa SAP Fiori, mysleli jsme také
na doplnění nezbytných znalostí programovacího jazyka pro ty, kteří s aplikacemi
budou pracovat, i na samotné detailní metodiky vývoje aplikací.

mobilní uživatelské

Tým našich specialistů se s vámi rád podělí o své bohaté zkušenosti. Budu se těšit,
že se uvidíme na některém z našich školení.

plně využívat i sami

rozhraní SAP.

Za tým SAP Fiori
Jan Hadač

Blok 1: Úvod a základní znalosti
Úvod do světa SAP Fiori

Určeno pro: manažery firem, ředitele IT, manažery obchodu
Představíme vám SAP Fiori a jeho výhody, možnosti využití na různých zařízeních,
včetně mobilu a tabletu. Poskytneme vám informace, na základě kterých se budete moci
rozhodnout, jaká konkrétní školení by měli specialisté z vaší firmy absolvovat.
Obsah:

Termín:

10. 11. 2016
9:00 – 17:00

Cena:

kurz je bezplatný

proč je SAP Fiori technologií budoucnosti
možnost použití na různých zařízeních (PC, tablet, mobil)
uživatelská přívětivost znamená menší chybovost při práci
srovnání s jinými technologiemi

Základní znalosti

JavaScript

Určeno pro: ABAP programátory, JAVA vývojáře, IT specialisty
Naučíme vás nutný základ pro vývoj SAPUI5/Fiori aplikací.

Obsah:
základy programovacího jazyka JavaScript syntaxe
základní konstrukce (podmínky, cykly, funkce, objekty)
pracovní nástroje
vazba na SAPUI5

Termín:
1. 12. 2016
9:00 – 17:00

Cena:

6.500,- Kč

Základní znalosti

Fiori / UI5

Termín:

Během třídenního školení vás podrobně seznámíme s technologií, naučíme vás vytvářet
základní obrazovky a byznys logiku.

5. 12. 2016
až
7. 12. 2016
9:00 – 17:00

Určeno pro: ABAP programátory, JAVA vývojáře, IT specialisty

Obsah:
vysvětlení principů SAPUI5
komponenty
postupné vytváření jednoduché SAPUI5 aplikace
výklad jednotlivých funkcí
vazba SAPUI5 na SAP Fiori

Cena:

15.000,- Kč

Blok 2: Speciality a rozšířené znalosti
Specialita

OData / ABAP pro Fiori UI5

Termín:

Určeno pro: ABAP programátory, JAVA vývojáře, IT specialisty
Specializovaný a intenzivní třídenní kurz, v rámci kterého vám ukážeme, jak napojit funkcionality
SAP aplikací na Fiori obrazovky a jak využívat byznys služby a funkce ERP v prostředí Fiori aplikací.
Obsah:

10. 1. 2017
až
12. 1. 2017
9:00 – 17:00

Cena:

seznámení s principy OData
výhody a omezení
vytvoření služby pro vzorovou SAPUI5/Fiori aplikaci

19.000,- Kč

Rozšířené znalosti

Termín:

Standardní Fiori aplikace

24. 1. 2017
9:00 – 17:00

Určeno pro: manažery firem, ředitele IT, manažery obchodu, ABAP programátory,
JAVA vývojáře, IT specialisty
Seznámíme vás s hotovým, přednastaveným řešením od SAP, s jeho standardními
funkcionalitami a možnostmi jejich využití i rozšíření.

Cena:

6.500,- Kč

Obsah:
průřez standardními aplikacemi dodávanými SAP
možnost jejich využití v návaznosti na procesy implementované v SAP ERP
výhody jejich využívání, zejména dostupnost zdarma (v rámci existujících licencí)

Rozšířené znalosti

Termín:

Konfigurace SAP pro Fiori

31. 1. 2017
9:00 – 17:00

Určeno pro: ABAP programátor, JAVA vývojář, IT specialista, specialista SAP báze
Díky tomuto školení si prohloubíte znalost SAP Fiori. Naučíte se platformu sami
v rámci své firmy navrhovat, implementovat a nastavovat.

Cena:

6.500,- Kč

Obsah:
návrh a implementace architektury IT pro SAPUI5/Fiori
představení různých scénářů (embedded, central hub), jejich výhody a nevýhody
příklady z praxe

Jak se přihlásit?
Na jednotlivá školení SAP Fiori se můžete
přihlašovat jednoduše prostřednictvím
webového formuláře na našich stránkách
www.mibcon.cz/a/fiori
nebo kontaktovat přímo našeho account
managera.

Máte speciální přání?
Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy a
sestavíme model školení Fiori šitý individuálně
na míru vaší společnosti.

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

?

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

KONTAKT
account manager
Lubomír Kníže



lubomir.knize@mibcon.cz

