BEMUTATKOZUNK
Nevünk jelképezi cégünk fő
tulajdonságait és sikerünk titkát:
• Stabil szakmai tudás
• Egységesség
• Erős csapatmunka
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KIK VAGYUNK?
Az Expertise Team 2004-ben alakult azzal
a céllal, hogy adattárházi oktatásaink, SAP
tanácsadásaink és fejlesztéseink révén
gyakorlatban is használható tudást adjunk
Ügyfeleinknek. Tevékenységeink folyamatos
bővítésének köszönhetően mobil és ABAP
fejlesztésekkel is foglalkozunk, kiemelkedő
fontosságú számunkra az innováció, valamint
hogy technológiai újításokkal segítsük és
könnyítsük meg az Ön mindennapjait.
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MIK AZ
ERŐSSÉGEINK?
• Általános javaslatok helyett
konkrét és hatékony, testre
szabott megoldások nyújtása
• Gyakorlatban is hasznosítható
tudás és tapasztalat biztosítása
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MI A BENNÜNK
LÉVŐ PLUSZ?

SZOLGÁLTATÁSAINK
• SAP oktatás

Ami pénzben nem
mérhető, azok a
minőségi emberi
kapcsolatok.

• Saját, rendelkezésre álló SAP
lincenszeink révén a legújabb
technikai megoldásokat kínáljuk.

• SAP BW és BO fejlesztés
• ABAP és MOBIL fejlesztés

• Az élethosszig tartó tanulás
képviselőiként rendszeresen tovább
képezzük magunkat.
• Hiszünk a minőségi emberi
kapcsolatok értékében és előtérbe
helyezzük azt.

Mészáros László
ügyvezető
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SAP OKTATÁS

SAP BW ÉS BO FEJLESZTÉS

Mikor kezdtük?
Közel 10 éve vagyunk az SAP adattárházi oktatás, fejlesztés
és tanácsadás mentorai, mellyel hivatalos SAP Oktatói
Partnerként foglalkozunk.

Az SAP BW (Business Warehouse) és SAP BO (Business
Objects) fejlesztés kiemelt tevékenységeink közé tartozik,
melyek certifikált szakemberei vagyunk.

Miben vagyunk mások?
•A
 dott szakterülethez illeszkedő, valós szituációkban is
felmerülő, gyakorlatorientált példákat mutatunk be.
• T estreszabott in-house képzéseket is nyújtunk.
Az eredmény: a gyakorlatban is könnyen használható,
magabiztos tudás.
Miben mérjük a sikert?
Számunkra az igazi elismerést az Ügyfeleinktől kapott kiváló
minősítés jelenti, valamint hogy a közel 300 ezer előfizetővel
rendelkező, IT képzéseket kínáló amerikai portál, a Pluralsight
trénerei vagyunk, melynek köszönhetően online oktató
videóink világszerte elérhetőek.

Hogyan csináljuk?
•Ü
 zleti tudásunkat magas szintű technológiai és adattárházi
szakértelemmel ötvözzük.
•O
 dafigyelünk a kiadásokra és az üzemeltetési költség
optimalizálására törekszünk.
• T apasztalatainkra építve a konkrét problémához választjuk ki
és illesztjük a megoldást jelentő SAP eszközt és nem fordítva.
Melyek az Expertise védjegyei?
•E
 gyedileg kidolgozott, tesztorientált szemléletmód és
módszertan
•P
 recíz munkavégzés
• Innovatív, agilis fejlesztés
Mi már ismerjük azokat a problémákat, melyeket másoknak még
meg kell tapasztalniuk.

A tudás akkor jelent valódi hatalmat, ha az a gyakorlatban is
hasznosítható.
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ABAP ÉS MOBIL FEJLESZTÉS
Innováció? Igen!
Rajongunk az innovációért és fontosnak tartjuk, hogy olyan
újításokat fejlesszünk, melyek képesek az Ön számára időt
és energiát megtakarítani.
Hogyan?
• Az amerikai Xamarin szoftvergyártó céggel együttműködve,
• egyedileg kidolgozott, tesztvezérelt metodikával,
• dinamikus fejlesztési gyakorlattal,
• a Xamarin Mobil és az SAP keretrendszer összekapcsolásával
alkotunk
• iOS és Android telefonokon és tableteken is hozzáférhető,
• natív,
• igényes megjelenésű,
• kiváló teljesítményű applikációkat.

Bízunk benne, hogy
megtisztel Bennünket
bizalmával és hamarosan
közösen dolgozhatunk
Önnel és munkatársaival.

Eredmény: rugalmasan hozzáférhető SAP rendszer,
egyszerűen lekérdezhető riportok és elemzések, mellyel Ön
időt takaríthat meg.
A sikeres céget az különbözteti meg társaitól, hogy jól gazdálkodik az
idővel, ehhez viszont megfelelő eszközökre van szüksége.
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KAPCSOLAT
Expertise Team
info@expertise-team.com
www.expertise-team.com
1203 Budapest, Téglagyártó u.18.
Mészáros László
ügyvezető - Senior SAP BW/BI tanácsadó
+36 20 230 2885
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