
Zależy Ci na efektywnym zarządzaniu 
wydatkami w Twojej firmie?

Chcesz szybko i łatwo kontaktować
się z potencjalnymi dostawcami?

Potrzebujesz usprawnić procesy, polepszyć
komunikację i zoptymalizować koszty zamówień?

Sprawdź rozwiązanie SAP Ariba



SAP Ariba to największa dostępna na rynku platforma zakupowa, 
która połączy Cię z ponad dwoma milionami dostawców z całego świata.

W czym SAP Ariba może Tobie pomóc już dziś?

Twórz zapytania ofertowe i wysyłaj je bezpośrednio 

dostawcom. Zbieraj, analizuj i oceniaj oferty handlowe.

Zbieraj dane na temat wydatków w Twojej firmie,

generuj i analizuj przejrzyste raporty.

Znajdź najlepszego dostawcę, buduj bazę dostawców, 

zarządzaj procesem ich klasyfikacji i oceny.

Stwórz szybko zapotrzebowanie dzięki wbudowanym

katalogom zakupowym.

Zapewnij swoim pracownikom łatwą i intuicyjną

realizację zakupów dla firmy.

Zarządzaj kontraktami, śledź stopień ich realizacji

i terminy zakończenia.

2



KORZYŚCI DLA FIRMY

Ponad 2 miliony potencjalnych partnerów biznesowych z całego świata.

NASZA OFERTA DLA CIEBIE

Skonfigurujemy Twoją 
platformę SAP Ariba

Zintegrujemy środowisko
z istniejącymi systemami SAP

Rozszerzymy rozwiązanie 
o nowe funkcjonalności

Dostarczymy usługi
supportowe

Zaawansowane raporty dostarczane przez 

SAP Ariba pozwolą Twoim specjalistom 

z działów zakupów zoptymalizować proces 

pod kątem efektywności.

Zrealizujesz zakupy szybciej dzięki 

sprawnemu tworzeniu 

zapotrzebowań i zamówień.

Zoptymalizujesz komunikację i współpracę 

z dostawcami poprzez szybkie 

potwierdzanie dostępności przedmiotu 

zamówienia i jego dostawy.
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Nasza oferta dla Ciebie

Dostarczamy najlepszą w swojej 
klasie platformę zakupową 
w chmurze SAP Ariba.

Kompleksowe wsparcie we wdrożeniu

Pośrednio, za pomocą usług takich jak 
SAP Process Integration czy HANA.

Bezpośrednio, dzięki SAP Ariba Add-on 
dla systemów ERP i SRM. 

Jesteśmy nowoczesną firmą zajmującą się doradztwem IT 

oraz tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania biznesowego. 

Specjalizujemy się w pracy z systemami SAP i rozszerzaniu 

ich funkcjonalności.

apollogic.com/sap-ariba

Poznaj SAP Ariba na:
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Połączymy SAP Ariba z Twoją Firmą

Zapewniamy wsparcie w całym procesie wdrażania 

rozwiązania, począwszy od analizy potrzeb, przez 

dobór odpowiednich funkcji po implementację 

i usługi supportowe.

Dostarczamy w pełni zintegrowaną platformę 

zakupową w chmurze SAP Ariba, obejmującą 

kompletny zestaw funkcji w obszarze zarządzania 

zakupami i dostawcami.

Posiadamy jeden z największych zespołów SRM 

w Polsce, który tworzą certyfikowani specjaliści SAP.



contact@apollogic.com      www.apollogic.com/pl

Skontaktuj się z nami i sprawdź
propozycję rozwiązania SAP Ariba
dla Twojej firmy.Nasza oferta dla Ciebie


