
Společnost T-Mobile je přední poskytovatel ICT služeb v České republice 

a je zároveň i jedním z nejvýznamnějších celosvětových strategických partnerů 

společnosti SAP A.G. V rámci mezinárodní struktury Deutsche Telekom jsme 

důležitým kompetenčním centrem pro řešení SAP, ve kterém jsou sledovány 

a plně podporovány desítky systémů SAP velkých mezinárodních klientů z celé 

Evropy. Díky dynamickému pojetí je možné ušetřit až 40 % nákladů na provoz.

SAP OUTSOURCING
KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU
VAŠEHO SYSTÉMU

PROČ ZVOLIT NAŠE SLUŽBY:

 � 15 let zkušeností s mezinárodními i lokálními zákazníky.

 � Tým certifikovaných SAP profesionálů.

 � Komplexní správa systému SAP i celého ICT prostředí.

 � Dynamická SAP infrastruktura. 

 � Vysoká bezpečnost a dostupnost.

 � Podpora všech platforem a technologií.

 � Moderní a bezpečná datacentra.

KDO SLUŽBY VYUŽIJE:

 � Firma, která chce dosáhnout trvalého snížení nákladů na provoz 
systému SAP.

 � Firma, která chce získat silného strategického poskytovatele 
IT služeb.

 � Firma, která preferuje kompletní řešení od jednoho poskytovatele
s jasnými SLA.

 � Firma, která chce využívat nejnovější technologie a certifikované 
profesionály.



MANAGED SAP HOSTING SERVICES

Managed Hosting Services řeší vše, co potřebujete pro provoz 
svého řešení SAP. Služba Managed SAP Hosting Services 
využívá metodik a osvědčených postupů pro dosažení 
maximální dostupnosti systémů a špičkového výkonu.

Služba obsahuje:

 � Garantované SLA

 � Zajištění provozu SAP systémů

 � Správu SAP báze a databází

 � 24 × 7 podporu a monitoring

 � Služby Service Desku

 � Podporu projektů

 � Poradenství v oblasti SAP architektury

 � Capacity a Performance Management

 � Moderní a bezpečná datová centra

 � Dedikovaný i virtualizovaný hardware

 � Správu serverů v našich datových centrech

 � Správu a optimalizaci technické infrastruktury

 � Správu operačního systému a virtualizaci

 � Vysoce dostupné řešení

VÍCE O SLUŽBĚ SAP OUTSOURCING

www.t-mobile.cz/sap

603 404 515
sap_outsourcing@t-mobile.cz

REMOTE SAP BASIS SERVICES

Pokud provozujete aplikace SAP ve vašem datovém centru 
a potřebujete pouze podporu provozu SAP systémů, tato služba 
by pro vás mohla být ideálním řešením. V rámci Remote SAP 
Basis Services poskytujeme základní služby pro provoz systémů 
s předvídatelnými měsíčními náklady.

Služba obsahuje:

 � Garantované SLA v rozsahu našich služeb

 � Zajištění provozu SAP systémů

 � Správu SAP báze a databází

 � 24 × 7 podporu a monitoring

 � Služby Service Desku

 � Podporu projektů

 � Poradenství v oblasti SAP architektury

 � Capacity a Performance Management

DETAILNÍ POPIS SLUŽBY:

Součástí služeb společnosti T-Mobile jsou odborné a konzultační služby v oblasti správy a provozu SAP systémů zajištěné týmem 
kvalifikovaných a certifikovaných odborníků. Jsme schopni navrhnout a provozovat systémy SAP na libovolné podporované HW platformě 
a v konfiguraci vytvořené přesně podle přání a požadavků zákazníka. Servery lze provozovat jak ve špičkových datových centrech T-Mobile, 
tak i u zákazníka. Dynamické služby ve spojení s cloudovou SAP platformou navíc umožňují vysokou variabilitu a flexibilitu. Zákazník má 
tak možnost měnit množství odebíraných služeb na základě aktuálních potřeb.

SAP MIGRATION AND UPGRADE SERVICES

Tým certifikovaných specialistů pro oblast migrace vám může 
pomoci vyhnout se vysokým nákladům na migraci a zároveň 
minimalizovat odpovídající rizika. To vše díky stovkám úspěšných 
migračních projektů a využívání osvědčených metod.

TUTO SLUŽBU VYUŽÍVAJÍ:


