
PályaProgram 

2018. május 8. kedd délelőtt 

A „nem” kiránduló osztályok kivételével várjuk az érdeklődők jelentkezését! Az iskolából maximum 15 fő 

jöhet! 

Látogatás egy szoftvervállalathoz, egy világcéghez 

 (SAP Hungary Kft.) 

 

„Az SAP a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszere (ERP). Integrált vállalatirányítási rendszer alatt 

egy adott vállalat minden vállalati folyamatát lefedő programcsomagot értünk. Az SAP ágazat-specifikus 

megoldásait több mint 120 országban, hozzávetőleg 32 000 vállalat használja, kis- és középvállalkozások, 

nagyvállalatok egyaránt…” Forrás: Wikipédia 

https://www.sap.com/hungary/index.html 

 

A cég által ajánlott program : 

9:00 - 9:30  : A SAP bemutatása (prezentáció)                          

9:30 – 10:00  : Látogatás a SuccessFactors Oprerations centerben 

Ez a csapat az SAP Cloud technológiáján alapuló alkalmazásainak üzemeltetésével foglalkozik. Feladataik 

közé tartozik az ügyfelek által használt rendszerek monitorozása, esetleges hibák kivizsgálása. Betekinthetsz 

abba, hogyan lehet egyszerre több, mint 20000 szervert frissíteni és működésüket felügyelni. 

10:00 – 11:00 : Séta a cégen belül majd a D-Shop meglátogatása 

A D-shop cégünk kollégáinak játszótere. A D-shop-on keresztül betekintést nyerhettek az aktuális 

informatikai vívmányokba egy szórakoztató és alternatív módon. Számos izgalmas eszközünk van a D-

shopban – mint például 3D nyomtatók, Virtual Reality szemüveg, robotok és sok minden más, melyeket saját 

belátásotok szerint használhattok. Ezen felül a D-shop lehetőséget teremt arra is, hogy jobban 

megismerhessétek egymást különféle közös projekteken való részvétellel. Büszkék vagyunk a mi kis 

játszóterünkre, melyet szívesen bemutatnánk nektek is! 

Tudnivalók: 

1. A külső helyszínen a tényleges program 9:00h-kor kezdődik, ezért… 

a találkozó  helye és időpontja: 

 8:10-8:20h között; III. kerület Flórián tér ,buszmegálló (106,34,134-es járatnál,- a városból kivezető 

irányban) 

2. A délután esedékes rendhagyó órákra visszaérünk az iskolába (Kb.12:30h-ra) 

3. A korlátozott létszám miatt kérjük, csak az a diák jelentkezzen, aki biztosan eljön a látogatásra! Ha 

lehet, ne vegyük el a helyet másoktól! Köszönjük. 

4. Az első 15 fő jelentkezését tudom elfogadni, valamint 4 diák „tartalékhelyre” jut be. 

5. A regisztráció módja : kizárólag e-mailben:  iskolapszichologus@e5vos.hu 

Kérem a tárgynál feltüntetni: PP május 8. jelentkezés 

- Válaszlevélben küldöm a jelentkezés visszaigazolását (igen; „póthely”;sajnos, nem.. ) 

- Amennyiben május 7. 12:00h-ig valaki írásban visszalép, a tartalékhelyeken szereplő diákokat 

levélben értesítem a változásról, ezért kérem, mindenki szíveskedjen figyelni a leveleit! 

Az egyedülálló lehetőség iránti érdeklődést és a szervezésben nyújtott együttműködést a cég és az iskola 

nevében is köszönöm.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1llalatir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1si_inform%C3%A1ci%C3%B3s_rendszerek


 

 


