BTech
DORADZTWO I PROGRAMOWANIE W SAP

O nas
BTech to zespół konsultantów i programistów, którzy specjalizują się w programowaniu
i rozwoju funkcjonalnym systemów SAP. Oprócz tego zajmujemy się integracją tych
rozwiązań z oprogramowaniem innych producentów.
Pod marką BTech działamy od 2007 roku i realizujemy projekty dla partnerów
wdrożeniowych koncernu SAP SE. Jednak głównymi odbiorcami naszych rozwiązań
są globalne i lokalne przedsiębiorstwa z różnych branż.
Dotychczas nasze rozwiązania trafiały między innymi do firm motoryzacyjnych
i farmaceutycznych, koncernów chemicznych, paliwowych i FMCG, a także do: operatorów
telekomunikacyjnych, linii lotniczych, firm budowlanych czy organów krajowej
i międzynarodowej władzy ustawodawczej.
W codziennej pracy korzystamy z narzędzi i technologii firmy SAP i pracujemy w zespołach
stosujących sprawdzone metodyki prowadzenia projektów: Accelerated SAP, PRINCE2
Agile czy SCRUM.
Bazując na szerokim spektrum narzędzi programistycznych i standardów projektowych
tworzymy wysokiej jakości rozwiązania, idealnie dopasowane do wymagań użytkowników.
Natomiast dzięki wieloletniej praktyce jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów także
w fazie projektowania i optymalizacji wybranych procesów biznesowych w środowisku
SAP.

Usługi programistyczne
Systemy wspomagające zarządzanie firmy SAP zostały zaprojektowane w taki sposób,
aby ich funkcjonalność mogła być rozwijana w dowolnym czasie i stosownie
do zmieniających się potrzeb użytkowników.
Może się to odbywać w trakcie wdrożenia systemu, gdy rozszerzane są standardowe
funkcjonalności poszczególnych modułów, a także podczas późniejszej eksploatacji,
gdy pojawiają się nowe potrzeby wynikające ze zmian w procesach zarządczych
organizacji.
Nasza oferta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tworzenie i modyfikacje procesów biznesowych (SAP Workflow)
Tworzenie i rozwój hurtowni danych z wykorzystaniem SAP Business Warehouse)
Opracowanie i wdrożenia raportów oraz formularzy do wydruków SAP Script,
smartforms, SAP Adobe Forms
Projektowanie i implementacja programów dialogowych
Modyfikacje istniejących i tworzenie nowych transakcji
Prace programistyczne podczas migracji do SAP S/4Hana
Projektowanie aplikacji opartych na rolach użytkownika w organizacji z
wykorzystaniem SAP Fiori, UI5
Wymiana danych i interfejsy z innymi systemami z wykorzystaniem SAP XI/PI/PO
oraz za pośrednictwem SAP EDI/IDoc
Programowanie m. in. w modułach SD, MM, WM, FI/CO, TR, PP, QM, PM, PS, HR
Inne usługi programistyczne z wykorzystaniem języka ABAP.

Integracja systemów
Duże organizacje niemal zawsze korzystają z wielu różnych systemów wspomagających
zarządzanie pochodzących od różnych dostawców. Systemy ERP funkcjonują obok
specjalistycznego oprogramowania do planowania i sterowania produkcją, zarządzania
magazynami, aplikacji CRM czy zaawansowanych narzędzi analitycznych.

Aby osiągnąć synergię, niezbędne staje się przeprowadzenie gruntownej integracji
systemów IT organizacji. W przypadku, gdy osią środowiska informacyjnego firmy jest
system ERP firmy SAP, w projektach integracyjnych warto wykorzystać narzędzia
zaprojektowane przez tego właśnie producenta.

Nasz zespół od wielu lat realizuje tego typu projekty i jesteśmy w stanie zaprojektować
oraz wykonać optymalne pod względem kosztów, wydajności i skalowalności rozwiązania,
zapewniające bezproblemową komunikację wszystkich systemów Państwa firmy.
W projektach tego typu korzystamy m.in. z takich narzędzi i technologii jak:

•
•
•
•
•

SAP PI/XI/PO, ABAP Proxy
SAP Business Warehouse
SAP Business Connector
RFC, IDoc, BAPI, EDI/ALE
WebService/SOAP

Ostatni element oferty z obszaru usług programistycznych to testowanie rozwiązań
tworzonych w środowisku SAP przez innych dostawców.

Konsulting & Serwis SAP
Oprócz prac programistycznych nasz zespół może też świadczyć usługi konsultingowe
i wsparcia użytkowników modułów systemu SAP wspomagających zarządzanie takimi
obszarami jak: Finanse i Controlling (FI/CO), Sprzedaż I dystrybucja (SD), Planowanie
produkcji (PP), Gospodarka materiałowa MM.
W ramach tego typu projektów nasi konsultanci uczestniczą we wszystkich etapach
wdrożeń wybranych modułów: począwszy od zaprojektowania modeli procesów
biznesowych z danego obszaru zarządzania, przez ich późniejszą implementację w
systemie, aż po szkolenia użytkowników czy późniejsze migracje do nowszych wersji
oprogramowania SAP.

Ponadto, możemy wspierać Państwa firmę w pracach mających na celu dostosowywanie
systemu do zmian w regulacjach prawnych, np. w obszarze podatków, sprawozdawczości
finansowej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych.

Innym i równie ważnym obszarem naszych kompetencji jest administracja i techniczne
utrzymanie w ruchu systemów SAP. Samodzielnie lub we współpracy z Państwa
specjalistami możemy prowadzić wszystkie zadania dotyczące środowiska produkcyjnego,
developerskiego i testowego systemów SAP. W szczególności mogą to być takie prace jak:

•
•
•
•
•

Instalowanie aktualizacji, tworzenie i zarządzanie kopiami zapasowymi.
Migracje do nowszych wersji systemu (On Site, Cloud)
Monitorowanie wydajności i prace optymalizacyjne
Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
Zarządzanie środowiskiem bazodanowym.

Jak pracujemy?
Klienci doceniają nasz zespół między innymi dlatego, że:
• Dotrzymujemy słowa w zakresie jakości, terminów i budżetu
• Pracujemy w zespołach stosujących różne metodyki projektowe:
Accelerated SAP, PRINCE2, SCRUM i inne.
• Stosujemy jasne metody rozliczeń
• Zapewniamy klientom wpływ na kształt zespołu realizującego zlecenie
• Umożliwiamy pełną kontrolę postępu prac na wszystkich etapach
projektu.

Dlaczego BTech?
• Kilkanaście lat doświadczeń w rozwoju systemów SAP
• Rozwiązania dostarczone do czołowych firm z różnych branż w kraju
i za granicą
• Współpraca projektowa z wiodącymi integratorami IT
oraz certyfikowanymi partnerami koncernu SAP
• Wysoka jakość zrealizowanych prac udokumentowana referencjami
klientów
• Certyfikaty SAP potwierdzające kompetencje naszego zespołu
• Zaangażowanie i profesjonalizm.
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