
 

 

 
 
 

Sporočilo za javnost 
 

SAP proti posledicam epidemije COVID-19 tudi z rešitvami  
za lažje delo od doma 

 

Remote Work Pulse kot »barometer« razmer med zaposlenimi 
 
Ljubljana, 26. marec 2020 – Družba SAP je ponudila nov paket brezplačnih rešitev, ki bodo pomagale 
blažiti posledice pandemije COVID-19. Po odprtju globalne platforme za povezovanje povpraševanja 
in ponudbe ter brezplačne uporabe storitve za načrtovanje nujnih potovanj je brezplačno na voljo 
tudi paleta rešitev za lažje delo od doma in upravljanje uporabniške izkušnje (XM) ter dodatne 
možnosti za e- učenje. 
 
Po pozitivnem odzivu na brezplačni dostop do platforme SAP Ariba Discovery, ki zmanjšuje motnje v 
oskrbovalnih verigah ter aplikacijo TripIt so v družbi SAP podjetjem in posameznikom ponudili še 
dodatne možnosti, s katerimi si med pandemijo COVID-19 lahko olajšajo vsakdan.  V času, ko je javnost 
osredotočena na ukrepe za zajezitev pandemije, so v SAP-jevem podjetju Qualtrics ponudili rešitve, ki 
organizacijam pomagajo, da razumejo in se odzovejo na potrebe njihovih skupnosti.  
 
Remote Work Pulse kot »barometer« razmer med zaposlenimi 
Za ohranjanje poslovanja v času pandemije so na prvem mestu zaposleni, zato je ključno, da podjetja 
pravočasno prepoznajo potrebe zaposlenih in jim zagotovijo ustrezno delovno okolje. Odgovor ponuja 
Remote Work Pulse - rešitev za upravljanje uporabniške izkušnje (XM), ki preko anketnega 
vprašalnika podjetjem pomaga hitro pridobiti ključne informacije in občutja s strani vseh zaposlenih, 
ki so razpršeni v domačih pisarnah. Tako kadrom omogoči, da dobijo pogoje, ki jih potrebujejo za 
uspešno delo od doma, podjetjem pa pomaga odpraviti komunikacijske in druge ovire za pozitivno 
delovno izkušnjo. 
 
Podjetjem in javnim ustanovam so brezplačno na voljo tudi dodatne XM rešitve, ki so posebej 
prilagojene specifikam deležnikov. Na enem mestu je na voljo dostop do spletnih vprašalnikov za 
predhodni pregled za COVID-19, raziskav za vpogled v potrebe kadrov v izobraževalnih ustanovah, pa 
do vse do orodja za vrednotenje zaupanja potrošnikov.  
 
Digitalne učilnice in treningi  
Dodatna nadgradnja pomoči posameznikom in organizacijam je tudi SAP-jeva nova ponuda za digitano 
učenje. Ta nudi interaktivne izobraževalne vsebine, ki so v podporo študentom, strokovnjakom in 
vsem, ki se želijo v nepredvidljivem obdobju dodatno izobraževati. 

 
Vse brezplačne rešitve in pobude, ki jih v času pandemije COVID-19 omogoča SAP najdete zbrane tukaj. 
 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na info.slovenia@sap.com. 
 
--- 

O podjetju SAP  

SAP je vodilno podjetje na področju poslovnih programskih aplikacij, ki deluje na temeljih oblačne platforme SAP HANA. 

Podjetjem, ne glede na velikost in panogo pomagamo, da svoj posel opravljajo bolje in kar 77 % svetovnih finančnih transakcij 

se dotika sistemov družbe SAP. Strojno učenje, internet stvari (IoT) in napredne analitične tehnologije našim strankam 

https://my.ariba.com/Discovery
https://www.tripit.com/web/blog/2020/03/covid-19-update-extending-tripit-pro-to-help-all-travelers.html
https://www.qualtrics.com/here-to-help/
https://www.qualtrics.com/here-to-help/?utm_source=sap&utm_medium=referral&utm_campaign=SAP-remote-work-pulse&utm_content=global-health-safety-page#pre-screen
https://www.sap.com/corporate/en/company/global-health-safety.html?source=social-global-sap-facebook-marketingcampaign-sapstory_branding-unspecified-covid19offer-st2_intelligent_enterprise&campaigncode=CRM-YD20-SOC-COVID19
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pomagajo pri transformaciji v inteligentna podjetja. SAP daje posameznikom in podjetjem poglobljen vpogled v posel in jim 

omogoča, da ostanejo korak pred konkurenco. Tehnologijo poenostavljamo do te mere, da našo programsko opremo stranke 

uporabljajo enostavno in brez motenj. Naše celovite »end-to-end« rešitve omogočajo, da več kot 413.000 uporabnikov iz 

gospodarstva in javnega sektorja uspešno deluje, se nenehno prilagaja in v družbi ustvarja napredek. Z globalno mrežo strank, 

partnerjev, zaposlenih in mnenjskih voditeljev družba SAP pomaga svet spreminjati na bolje in izboljšuje življenja ljudi. Za več 

informacij obiščite www.sap.com. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sap.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0FbrTdS6BPthetu9EKjMLGqmO-Ya6dx01GbKOJZv-tkiQHocKDKEWdgAE&h=AT0km_7wCirZIOgphI1h9CwxNaBpsWy2QD3LliatH1XwCpn1NwRO4oruPlxSRFf0fA1kgR_9muYzK3Jkw3XoTUpleqwGo-a74PcgFXfJ0ocra_lv8p33gWYrM9EnWS6wtEma-JmXEtoYaXzsn5P3gw

