
 

 

Společnost CGI byla založena v roce 

1976 a patří mezi největší firmy v 

oblasti IT a obchodních 

poradenských služeb na světě. 

 

Jsme založeni na přehledech a  

výsledcích, abychom vám pomohli 

urychlit návratnost vašich investic. V 

21 průmyslových odvětvích ve 400 

lokalitách po celém světě poskytuje 

našich 78 000 profesionálů 

komplexní, škálovatelné a udržitelné 

IT a obchodní poradenské služby, 

které jsou informovány globálně a 

jsou dodávány lokálně. 

 

Na českém trhu působíme od roku 

1993 a zaměstnáváme téměř 800 IT 

specialistů. 

 

Pro více informací navštivte: 

www.cgi.com  

www.cz.cgi.com 

 

 

CGI má dlouholeté zkušenosti s produkty a aplikacemi společnosti 

SAP, zvláště pak v oblastech: 

SAP S/4HANA – ERP software nové generace 

 SAP S/4HANA poskytuje 

procesy nové generace, 

které spojují a organizují 

podnikání celé společnosti, využívají umělé inteligence, aby každý 

zaměstnanec mohl činit rychleji chytřejší rozhodnutí. Vyniká vysokou 

flexibilitou, rychlostí, uživatelskou přívětivostí a díky digitálnímu jádru 

a in-memory databázi poskytuje informace v reálném čase. V této 

oblasti jsme vám schopni nabídnout: 

 Studii proveditelnosti pro přechod na SAP S/4HANA 

 Kompletní design a návrh prostředí pro SAP S/4HANA 

 Konverzi licencí a nebo pořízeních licencí SAP S/4HANA 

včetně podpory 

 Optimalizace procesů s ohledem na SAP S/4HANA 

 Přechod na SAP S/4HANA formou: 

 Konverzí stávajícího systému SAP na S/4HANA 

 Re implementací SAP platformy 

 Implementací nového SAP S/4HANA 

 Upgrade SAP S/4HANA na vyšší verzi  

 Provoz a aplikační podporu pro SAP S/4HANA 

 Vedení projektu optimalizovanou metodologií SAP Activate  

   

Kompetence v SAP 

http://www.cgi.com/
http://www.cz.cgi.com/
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CGI A SAP  

V oblasti SAP vám CGI nabízí dobrý mix 

funkčních a technických dovedností, 

vyvážený poměr senior konzultantů, 

odborníků na střední úrovni a juniorních 

konzultantů v široké škále služeb: 

 Plný outsourcing vašich IT služeb 

 Dlouhodobou podporu a údržbu vašich 

systémů 

 Přípravu, návrh a implementaci 

dlouhodobé strategie nejen pro oblast 

SAP 

 Procesní a systémovou optimalizaci a 

automatizaci 

 Implementace nových systémů / řešení 

 Reálnou znalost z implementace a 

upgrade  

 Upgrade současných systémů na nové 

verze včetně standardizace 

 Návrhy a implementaci změn jakéhokoliv 

rozsahu 

 Řešení architektury systémů 

 Integraci řešeni SAP na vaše současné 

systémy včetně webů 

 Datovou a dlouhodobě důvěryhodnou 

digitální archivaci (elektronické 

dokumenty) 

 Kontrolu kvality projektů a dodávek 

externích subjektů 

 Řadu dalších služeb dle vašich potřeb a 

požadavků 

 

CGI V REGIONU  

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY 

 Naše pobočky ve střední a východní 

Evropě se nachází v České republice, 

Slovensku a Maďarsku. 

 Tým tvoří více než 800 zaměstnanců 

 Zaměření na služby v oblasti finančnictví, 

energetiky, průmyslu, distribuce a 

dopravy, telekomunikací a ve veřejném 

sektoru. 

 Certifikace na ISO 9001:2000 a TickIT 

Issue 

Pro další informace navštivte: 

cgi.com 

www.cz.cgi.com  

 

SAP SAC – SAP Analytics Cloud 

 SAP Analytics Cloud (SAC) je 

ucelené řešení pro všechny 

druhy analytických uživatelů. 

Firemní uživatelé mohou vytvářet samoobslužné ad-hoc sestavy a 

dashboardy bez znalosti programování. Finanční analytik může použít 

platformu pro finanční plánování shora dolů nebo zdola nahoru. 

Prediktivní funkce mohou obchodní analytici využít k vytváření 

prognóz a návrháři aplikací (IT) mohou vytvářet sofistikované 

analytické aplikace.  

 

Odvětvová řešení 

IS-MILL – Odvětvové řešení pro výrobní společnosti 

 Odvětvové řešení které podporuje výrobní podniky a 

jejich strategických priorit jako jsou:  

 Zaměření na zákazníka 

 Produkty dle požadavků zákazníků 

 Smart a digitální produkty 

 Digitalizovaný nákupní řetězec a výroba 

 Služby s přidanou hodnotou a nové obchodní modely  

IS-U – Odvětvové řešení pro utilitní společnosti 

 Odvětvové řešení které podporuje utilitní společnosti 

a jejich strategických priorit jako jsou: 

 Správa distribuovaných zdrojů energie 

 Inteligentní a efektivní distribuce 

 Služby vyrovnávání poptávky a nabídky 

 Omni-kanálový přístup k digitalizovaným spotřebitelům 

IS-T (RM-CA) – Odvětvové řešení pro telekomunikační 
společnosti 

 Odvětvové řešení které podporuje telekomunikační 

společnosti a jejich strategických priorit jako jsou:  

 Zákazník je na prvním místě 

 Digitalizované a efektivní provozní procesy 

 Diverzifikace příjmů 

 Správa inteligentních konvergentních sítí 

 

 

 

https://www.cgi.com/
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Mezi naše reference patří: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGI a SAP - globální strategické partnerství 

 3000 PROFESIONÁLŮ SAP V 25 + ZEMÍCH 

  SPECIALIZUJEME SE NA 25 + OBLASTÍ. Od 

správy aplikací a outsourcing, služby Cloud, 

HANA a mobilitu až po průmyslová řešení v 

oblasti výroby, zdravotnictví a veřejných služeb  

 CGI podporuje více než 750 TISÍC KONCOVÝCH SAP 

UŽIVATELŮ po celém světě  

 CGI je servisní partner společnosti 

SAP a je globálně certifikována na 

SAP HOSTING, globálně certifikována 

na SAP APPLICATION 

MANAGEMENT a mimo jiné je 

certifikována i na RUN SAP 

metodologii.  

 

Společnost Gartner v rámci Magic Quadrant označila CGI  JAKO 

LÍDRA V OBLASTI SAP pro EMEA a společnost OVUM vydala 

zprávu popisující naše inovativní řešení pro mobilitu Enterprise Asset 

Management 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.cgi.com/
http://www.cz.cgi.com/

