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Využitie technológie SAP Fiori výrazne  

zefektívňuje business procesy spoločnosti,   

workflow a schvaľovanie  

dokumentov v prostredí systému 

SAP 

 

Prečo použiť toto riešenie 

SAP Fiori sa osvedčilo hlavne vtedy keď: 

 Tradičný prístup do systému SAP nie 

je v danú chvíľu možný, napr. ak je  

používateľ mimo pracovisko 

 Posúdenie požiadaviek a ich 

schválenie trvá dlho alebo nie je 

realizovateľné z dôvodu fyzickej 

neprítomnosti manažéra 

 Prihlásenie do systému a množstvo 

dostupných funkcií zbytočne zvyšuje 

a komplikuje proces zadávania 

a schvaľovania požiadaviek 

  Je potrebné mať okamžitý prístup 

k dôležitým informáciám bez ohľadu 

na to, kde sa používateľ v danú chvíľu 

nachádza.  

 

Popis riešenia 

SAP Fiori je súborom aplikácií, ktoré sú 

primárne určené pre mobilné zariadenia 

(telefóny, tablety) ale dajú sa využívať aj na 

stolových počítačoch. Poskytujú rýchly prístup 

k systému SAP v rámci špecifického 

personalizovaného používateľského prostredia 

a vo výraznej miere zjednodušujú a urýchľujú 

prácu so systémom SAP v špecifických 

oblastiach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP Fiori poskytuje možnosť riešiť pracovné 

povinnosti súvisiace so zadávaním 

a schvaľovaním požiadaviek v rôznych 

oblastiach prostredníctvom mobilných 

zariadení bez ohľadu na to, kde sa daný 

používateľ nachádza.  

SAP Fiori dnes poskytuje desiatky hotových 

prednastavených scenárov, ktoré sú rozdelené 

do 4 skupín podľa toho, pre koho sú primárne 

určené: 

 Manažér 

  Zamestnanec 

  Obchodný zástupca 

  Nákupca 

 


Riešenie SAP Fiori od 

RKMC výrazne 

uľahčuje a zrýchľuje 

schvaľovacie procesy 
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Tieto aplikácie zahŕňajú scenáre, ako napr.  

 Potvrdenie pracovných zákaziek 

 Schválenie pracovných výkazov 

 Schválenie žiadosti o dovolenku 

 Schválenie nákupných objednávok 

 Schválenie dodávateľských faktúr 

 Schválenie služobných ciest                           

a cestovných  výdavkov 

 Zmena skladovej zásoby 

 Analýza výsledkov ATP 

 Vytvorenie predajnej objednávky 

 

a mnohé ďalšie 

 

SAP Fiori môže byť nasadené mnohými 

spôsobmi – ako súbor aplikácií so spúšťaním z 

jedného miesta, alebo ako viacero 

samostatných webových aplikácií. Môžu byť 

tiež integrované do portálu SAP, prípadne 

portálov tretích strán. SAP Fiori možno tiež 

nakonfigurovať tak, aby bol možný prístup len  

k jeho určitej časti na základe používateľských 

úloh. 

Okrem týchto aplikácií je však možný vývoj 

aplikácie podľa vlastných požiadaviek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prínosy riešenia 

Využitie SAP Fiori prináša: 

 Optimalizované prostredie pre prácu so 

systémom SAP 

 Urýchlenie business procesov vďaka 

jednoduchému a okamžitému prístupu 

k potrebných dátam a funkciám 

 Prístup len k funkciám a dátam 

potrebným pre spracovanie daným 

používateľom na základe jeho role 

 Úspora času pri riešení jednotlivých 

požiadaviek  

 Zvýšenie efektivity spracovania 

schvaľovacích procesov 

 Zvýšenie agility spoločnosti vďaka 

rýchlejším rozhodnutiam 

 Zvýšenie spokojnosti používateľov.  

 

 

 

 

 

 

 

 


