
Zákazník

CNT Management Consulting
Skupina CNT predstavuje centrálnu zodpovednú a kontaktnú osobu pre IT riešenia 
(aj mimo SAP sveta), ktoré spoločne s partnermi nasadzuje a implementuje. 
Tím špecializovaných SAP poradcov a vývojárov ponúka koncepciu, design 
a implementáciu IT riešení z jednej ruky spoločne aj s integráciou mobilných business 
riešení a non-SAP systémov do SAP produktov. Pomocou procesne orientovaného 
prístupu, zmýšľania a jednania nájde CNT vždy optimálne riešenie pre svojich klientov. 
CNT bola založená vo Viedni v roku 1999 a patrí momentálne k TOP 5 systémovým SAP 
domom v Rakúsku.

Východisková situácia / Ciele

Na základe priameho oslovenia získal stengl v druhej polovici roka 2004 nového 
zákazníka a partnera na realizáciu SAP projektov, spoločnosť CNT Management 
Consulting. Po preukázaní stengl kompetencii v technologickej oblasti SAP 
modulového poradenstva, ale aj primárne programovania použitím jazyka 
ABAP ako aj objektovo orientovanej verzie, a ďalej jazykovej znalosti stengl 
konzultantov a poradcov za začala s prvým stengl ABAP vývojárom vzájomná 
spolupráca. 

Po dosiahnutí prvých výsledkov prác na interných CNT projektoch a získania 
vzájomne dôvery viazanej na kvalite konzultantov, sa počet stengl konzultantov 
rozrástol až na 5 ABAP vývojárov v kombinácii s modulovým poradenstvom, ktorí 
začali pracovať u koncových zákazníkov CNT. Jedným s najväčších a najdlhších 
klientov čo sa týka rozsahu SAP ERP implementácie ako aj veľkosti projektu 
a počtu stengl konzultantov na projekte je farmaceutická spoločnosť Sandoz 
a projekt SHAPE. 

Spoločnosť Sandoz patrí celosvetovo k popredným poskytovateľom cenovo výhodných kvalitných liekov. So svojimi liekmi sa snažia byť 
vždy tam, kde je ich potreba, teda v lekárňach, u doktorov a pre pacientov aby zabezpečili bezpečné a stabilné zdravotnícke systémy. 
Odborníci skupiny stengl od roku 2006 participujú na implementácií ERP riešenia SAP pre spoločnosť Sandoz v mestách Holzkirchen 
v Nemecku, ako aj Kundl a Viedeň v Rakúsku. Implementáciu zastrešuje partner firmy stengl v Rakúsku a síce firma CNT Management 
Consulting.

SHAPE - Harmonized Processes in ERP

CNT Management Consulting



Od roku 1999 prinášame strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym 
organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru. Znalosť širokej problematiky 
podnikateľského a verejného prostredia nám umožňuje získavať a ďalej poskytovať 
branžovo špecifické skúsenosti, ktoré prinášajú našim partnerom pridanú hodnotu a 
podporujú ich úspešný rast na trhu. Vypracovali sme sa na jedného z najvýznamnejších 
poradcov pre samosprávy, odvetvia dopravy, životného prostredia, štátnej starostlivosti 
o šport, energetickej efektívnosti atď. na slovenskom trhu. Patríme historicky medzi 
najväčších poskytovateľov IT služieb pre klientov z nemecky hovoriacich krajín.
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Riešenie / Výsledok / Prínosy

Spoločnosť stengl sa v rámci projektu SHAPE podieľala na implementácií 
ERP riešenia SAP a hlavne realizácií programových úprav použitím ABAP 
jazyka a ABAP OO jazyka. Implementácia globálneho SAP systému 
s harmonizovanými procesmi poskytuje spoločnosti Sandoz pri kontrole 
signifikantné výhody, ako sú zvýšenie efektívnosti finančného kontrolingu 
ako aj kontrolingu a reportingu pre interných zákazníkov. 

Obrovskou výhodou pre jednotlivé Sandoz krajiny a realizáciu transakcií 
je unifikovaný kód materiálu. Ďalej implementáciou SHAPE sa zvýši 
transparentnosť jednotlivých business procesov, bude poskytnutý unikátny 
dátový zdroj pre SAP modul BW, podpora pre špecifiká v jednotlivých 
krajinách. Celkový projekt pozostáva z viac ako 70 členov, pričom ľudia 
a špecialisti sú z desiatich rôznych národností, náboženstiev a kultúr.

Špecifikom projektu je aj jeho samotný názov, ktorý vychádza v prvom 
rade zo supportu a podpory business procesov a pohľadu na ERP, ktoré nie 
je vnímané ako IT projekt, ale ako zlúčenie iniciatívy medzi businessom 
a IT. SHAPE je ambícia vybudovať harmonizovaný business a systémový 
framework a realizovať integráciu jednotlivých Sandoz spoločností. Je to 
výzva aktívne vybudovať niečo, čo formuje a tvaruje budúcnosť. Na tejto 
výzve participuje aj spoločnosť stengl prostredníctvom partnerstva s firmou 
CNT a prostredníctvom svojich konzultantov a vývojárov v oblasti SAP. 

Práce IT špecialistov firmy stengl počas implementácie 
ERP systému SAP u koncového zákazníka Sandoz, ako aj 
u ďalších klientov CNT boli realizované hlavne využitím 
nasledovných technológii a znalosti:

ERP SAP R/3•	

ABAP, ABAP OO•	

SmartForms•	

SAP Script•	

SAP NetWeaver, •	

SAP MM, SD, PP, HR, BW•	


