PŘÍPADOVÁ STUDIE
ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI SAP

„Nemůžeme si dovolit hazardovat s kvalitou služeb
poskytovaných našim zákazníkům, a proto jsme se
po pečlivé úvaze rozhodli implemetovat informační
systém SAP® Business One, který nejlépe řešil naše
požadavky.”
Aleš Kočí, majitel a ředitel společnosti YELLOW POINT, spol s r.o.

PŘEHLED
Název společnosti
YELLOW POINT, spol. s r.o.

Sídlo
Špindlerův Mlýn

Odvětví
Služby

Produkty, služby
Sportovní a vzdělávací agentura

Pozice na trhu
Přední agentura v oblasti
realizace sportovních
a vzdělávacích programů pro
firmy i jednotlivce

Počet zaměstnanců
26

YELLOW POINT, spol. s r.o.
Společnost YELLOW POINT, spol. s r.o. je sportovní a vzdělávací
agentura se sídlem ve Špindlerově Mlýně s působností po celé
České republice i v zahraničí. Hlavní činností firmy je příprava
a realizace sportovních, vzdělávacích a zábavních aktivit pro
skupiny i jednotlivce. Společnost se zabývá také realizací
projektů vzdělávání firemních týmů a rozvoje manažerských
dovedností.
Popis projektu

Cílem společnosti YELLOW POINT, s.r.o. byla především snaha
o zkvalitnění a rozšíření služeb pro zákazníky na základě
zavedení standardní systémové podpory pro řízení klíčových
operativních procesů a vztahů se zákazníky.

Obrat
15 000 000,- Kč

Software
SAP Business One, Versino
Project Factory™, Easy Citrix
Access Essentials

Hardware
IBM System x™

Operační systém
Microsoft

Databáze
IBM DB2

Počet uživatelů
8

Jedním z hlavních faktorů, který přispěl k rozhodnutí
pro dodávku SAP Business One a procesního rozšíření pro
zakázkově orientované firmy – Veristo Project Factory™,
byla možnost získat výhodné financování celého projektu
prostřednictvím SAP Financing. To umožnilo firmě YELLOW
POINT, s.r.o. rychle projekt zahájit a rovnoměrně rozložit celou
investici v čase formou pravidelných měsíčních splátek po dobu
tří let. Financování projektu zahrnuje dodávku integrovaného
řešení informačního systému SAP Business One, hardwarové
a softwarové infrastruktury IBM a veškerých služeb. Implementace a následná provozní podpora je realizována
implementačním partnerem firmou VERSINO CZ, s.r.o. Dodané řešení je založeno na procesně přizpůsobeném řešení
Versino Project Faktory™ pro zakázkově orientované firmy na
platformě informačního systému SAP Business One a databáze
IBM DB2.
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Hlavní výhody

„Nový informační systém nám poskytuje snadný přístup
k aktuálním a spolehlivým informacím, čímž zkvalitňuje
a zefektivňuje rozhodování. Díky přesným informacím se nyní
můžeme plně soustředit na zlepšování a rozšiřování služeb
pro naše zákazníky což má příznivý dopad na vyšší efektivitu
a vytvářený zisk, ” uvedlAleš Kočí, majitel a ředitel společnosti.
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