
 

 

 

SAP a Inteligentne Przedsiębiorstwo 

Nigdy wcześniej Cyfryzacja każdego aspektu naszego życia nie była tak widoczna i intensywna, jak 

obecnie. Inteligentne przedsiębiorstwa wyróżnia to, że łączą doświadczenia i procesy za pomocą 

rozwiązań wspomagających zarządzanie doświadczeniami, platformy technologicznej dla 

przedsiębiorstw oraz aplikacji zarządzania procesami biznesowymi. Inteligentne przedsiębiorstwa 

wykorzystują najnowsze technologie, aby zmieniać dane w działania — w całej firmie i w czasie 

rzeczywistym. Dzięki temu przyspieszają wdrażanie innowacji i automatyzację procesów, wprowadzają 

nowe modele biznesowe. W czasie tego webinarium przyjrzymy się zarówno technologiom, jak 

i sposobom ich wykorzystania na przykładzie rozwiązań SAP dla przedsiębiorstw. 

SAP to ciągle światowy lider wśród dostawców rozwiązań biznesowych ERP dla przedsiębiorstw 

ze wszystkich branż i gałęzi gospodarki, który nie zwalnia tempa. Będąc od ponad 30 lat liderem 

na płaszczyźnie systemów ERP, SAP rozszerza swoje portfolio o system S/4 HANA zbudowany 

na szkielecie nowoczesnej wyjątkowo szybkiej bazy danych, promuje nowoczesny interface „Fiori” 

i umożliwia łatwe łączenie systemu z nowoczesnymi narzędziami wspierania m.in. sprzedaży, 

planowania. Studia na kierunku: SAP S4/HANA - Nowoczesny system ERP w WSB we Wrocławiu 

pozwolają posiąść wiedzę z zakresu SAP S/4 HANA i przemodelować swoją karierę w dynamicznie 

rozwijającym się obszarze IT 

 

Termin i miejsce 

Poniedziałek, 23.06 czerwca 2020 r. 

godz. 18:00 

Webinar: MS Teams 

 

Nasi trenerzy, konsultanci SAP, Wykładowcy kierunku studiów podyplomowych: 

SAP S/4 HANA - nowoczesny system ERP 
https://www.wsb.pl/chorzow/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/sap-s4-hana-nowoczesny-

system-erp 

 

Witalij Rudnicki 

Architekt w globalnym zespole Developer Relations w firmie SAP. 

W centrum zainteresowań: rozwiązania Big Data i Fast Data, analityka 

oraz Internet Rzeczy. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant technologiczny 

najpierw w Polsce, potem w USA w Dolinie Krzemowej. Autor artykułów, 

blogger, prelegent na konferencjach po obu stronach Atlantyku. W 2010 

roku wybrany do grupy SAP Mentors - osób uznawanych za najbardziej 

wpływowe w społeczności technologicznej SAP. Od kilku lat z powrotem 

w Polsce, mieszka we Wrocławiu i oddaje się pasji kolekcjonowania 

starych grafik tego ukochanego miasta. 

 

https://www.wsb.pl/chorzow/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/sap-s4-hana-nowoczesny-system-erp
https://www.wsb.pl/chorzow/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/sap-s4-hana-nowoczesny-system-erp


 

 

 

Sebastian Sobczyk 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się 

w systemach informatycznych wspomagających działalność 

przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: 

SAP ERP, SAP S/4 HANA, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń 

i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat 

prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest 

doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych 

rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia 

wiedzę użytkowników w obszarze fachowego 

wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących 

w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej 

procesów logistycznych u klienta.  

 


