PŘIPRAVTE SE NA MIGRACI NA
NOVOU PLATFORMU SAP S/4HANA

PŘECHOD NA SAP S/4HANA? MIGRACE, KONVERZE NEBO UPGRADE?

PŘECHOD NA S/4HANA PODLE SAP ACTIVATE

PŘECHOD NA S/4HANA PODLE SAP ACTIVATE

HLAVNÍ ODLIŠNOSTI S/4HANA A R/3
•

•

•

Nad rámec aplikace
– Řízení výstupu (Output Mgmt) pomocí BRF+ místo podmínkového systému (jen pro
některé aplikace) – je i v R/3
Kmenová data
– Obchodní partner (Business Partner) místo Zákazník/Dodavatel (CVI) – je i v R/3
– Číslo materiálu na 40 znaků – je i v R/3
Finance a Controlling
– Zjednodušený datový model FI a CO dokladu (universální žurnál)
– Nové Řízení úvěru v rámci Řízení finančních toků – je i v R/3

HLAVNÍ ODLIŠNOSTI R/3 A S/4HANA
•

•

•

•

Odbyt
– Nové Řízení úvěru (Credit mgmt) v rámci Řízení finančních toků - je i v R/3
– Řízení zúčtování (Settlement Mgmt) místo Dodatečného zúčtování (Bonus) – je i v R/3
– Statusy přesunuty do dat dokladu
Materiálové hospodářství
– Materiálová účetní kniha (Material Ledger) – je i v R/3
– Zjednodušené přiřazení zdrojů odběru
– Zjednodušený datový model Materiálového dokladu
Výroba
– MRP oblasti pro kooperace – je i v R/3
– MRP oblasti pro skupiny skladů místo MRP na úrovni skladu – je i v R/3
Údržba

MIGRACE NA SAP S/4HANA – MIGRATION COCKPIT

KONVERZE NA S/4HANA

JAKÉ JSOU DŮVODY PRO? JAKÉ JSOU DŮVODY PROTI?
•

•

•

Výhody přechodu na SAP S/4HANA
•
Využíváte novou technologii a otevírá se Vám škála nové funkcionality přicházející se
SAP S/4HANA (nová Fiori, HANA Analytics, vlastní funkčnosti ERP jádra).
•
Zrychlujete chod svého ERP a můžete hledat zlepšení pro Váš business
•
Zbavíte se řady nepoužívaných a neudržitelných výjimek („Z“), kterými jste si zanesli
systém.
•
Uděláte si pořádek v datech.
Eventuální nevýhody přechodu na S/4HANA
•
Některé věci se budete muset naučit znovu (některé standardní funkcionality ERP
jsou v S/4HANA implementovány jinak).
•
Některé standardní funkcionality ERP nebudou pokryté základní licencí.
Rizika, která se mohou při konverzi objevit
•
Změna může vyvolat odpor u uživatelů.
•
V některých situacích může konverze narazit a bude nutné přistoupit k
reimplementaci.

EXISTUJE OPTIMÁLNÍ NAČASOVÁNÍ?
•

Co získáte, když si pospíšíte
•
Vaše konverze a rozhodnutí s ní spojená nebudou probíhat pod časovým tlakem.
•
Využijete zatím volné kapacity na konzultačním trhu.
•
Získáte náskok před konkurencí při hledání nových řešení.

•

Co se stane, když vyčkáte
•
Dostanete tu poslední a nejlepší funkcionalitu.
•
Můžete se ocitnout pod časovým tlakem.
•
Kapacity pro konverzi na trhu nebudou.
•
Rozdíl mezi Vaším řešením a poslední verzí se zvětší natolik, že jediným
proveditelným řešením bude reimplementace.

SABRIS VÁM DOKÁŽE PORADIT
Učiníme Vás informovaným zákazníkem, který ví:
Co ho čeká!
Kolik ho to bude stát!
A jak se má na to připravit!

SABRIS VÁM POMŮŽE PŘIPRAVIT SE NA TO, CO VÁS ČEKÁ!

Jsme prvním certifikovaným
SAP partnerem na konverzi
S/4HANA v České republice.

K ČEMU SLOUŽÍ SLUŽBA QUICK SCAN KONVERZE NA S/4HANA
Společnost SAP současně s uvedením nového systému S/4HANA na trh oznámila ukončení podpory SAP R/3 v
roce 2025. Pro většinu stávajících provozovatelů SAP ERP tak běží čas, ve kterém dříve nebo později budou muset
učinit rozhodnutí o změně. Toto rozhodnutí by mělo být kvalifikované a mělo by se opírat o fakta a informace,
které umožní správně naplánovat kapacity, finance a optimální načasování.
Sabris přichází se službou, která poskytne rychle a dostatečně podrobně zásadní podklady pro Vaše rozhodování
a plánování.
Proveditelnost a náročnost projektu konverze ovlivňuje řada faktorů:
•
Verze Vašeho aktuálního systému
•
Stav a kapacita Vašeho HW
•
Objem historických a provozních dat
•
Využívané funkce systému a
•
Komplexnost zákaznického vývoje

•

…

Všechny tyto a řadu dalších faktorů na základě našich znalostí a zkušeností posoudíme a výsledkem naší práce
budou výstupy, které pro Vaše další rozhodování a plánování potřebujete.
Konverze přestane být velkou neznámou a stane jedním z úkolů, které po zralé úvaze dokážete řešit!

JAKÝ JE METODICKÝ POSTUP NAŠÍ QUICK-SCAN ANALÝZY
Na samém počátku potřebujeme získat
nezbytné vstupy a to formou dotazníků,
které vyplní zákazník. Další vstupy
získáme z reportů, které náš konzultant
báze s využitím SAP Notes* vygeneruje
z Vašeho systému.

Vyplnění technického dotazníku
Získávání
informací o
systému

Naši experti v týmu posoudí získané
informace a navrhnou cestu postupu
konverze, rozsah nutné pracnosti
vyplývající z procesu konverze, rozsah
dodatečné pracnosti způsobené stavem
a způsobem užívání systému a
minimální potřebnou konfiguraci.

Analýza a
syntéza nad
daty o systému

Dříve než zformulujeme doporučení ,
budeme o nich diskutovat s Vámi resp.
osobami zodpovídajícími za další rozvoj
a využití systému.
Finálně obdržíte zprávu s našimi závěry.

Předání
doporučení
formou zprávy

Vyplnění dotazníku využívaných funkcionalit
Získání reportů o stavu systému a rozsahu možných
změn z důvodu inovace v SAP S/4 HANA

Analýza technických aspektů konverze
Posouzení funkčních požadavků na konverzi
Diagnostika zákaznického vývoje

Verifikace zjištění a směřování se zákazníkem

Vypracování finální zprávy

JAK PROBÍHÁ QUICK SCAN Z POHLEDU ZÁKAZNÍKA
Na úvod zákazník
definuje zodpovědné
osoby (minimálně za IT a
klíčové oblasti využití
systému).

Zákazník obdrží dotazníky
a domluvíme si termín
úvodní schůzky.

Aktivita Sabris

Zákazník (správce systému)
přidělí oprávnění ke vstupu
pro našeho konzultanta báze.

Konzultant báze nahraje do
systému potřebné SAP Notes.
Tyto Notes jsou nezávislé a nijak
nemění stav ani funkce systému
a slouží pouze k vytvoření
specifických reportů.

Na úvodní schůzce prochází poradci
společně se zodpovědnými osobami
dotazníky a pomáhají doplnit
chybějící údaje. Společně
procházíme report o zákaznických
vývojích.

Konzultant báze a
správce systému
společně stanoví
optimální časové okno
pro vygenerování
reportů.

Aktivita zákazník

Poradenský tým na základě
získaných údajů zpracuje
analýzu a připraví pracovní
verzi zprávy.

Před dokončením zprávy proběhne
schůzka se zodpovědnými osobami.
Náš tým ověří pracovní hypotézy a
prodiskutuje se zákazníkem vize
rozvoje systému podle strategie
rozvoje jeho podnikání.

Aktivita společná

CO JE POTŘEBA VLOŽIT A CO Z PROJEKTU ZÍSKÁTE
Vstupy od zákazníka
•

Informace o HW – (vyplněný dotazník)

•

Přístup do systému - (BC konzultant pro vygenerování
reportů)

•

Přehled využívaných procesů v systému -(vyplněný
dotazník)

•

Přístup do systému pro konzultanty - (ověření
eventuální nejasností z dotazníku )

•

Čas Vašich lidí – (vyplňování dotazníků, úvodní schůzka
+ verifikační schůzka cca celkem 4 hodiny)

Výstupy naší práce
•

•
•
•
•

Sizing HW pro bezpečný start Vašeho produktivní ho
testovacího i vývojového systému
Návrh optimálního scénáře přechodu na S/4 HANA
Identifikace překážek a rizik vedoucích k nutnosti
namísto konverze re-implementovat systém
Odhady pracnosti projektu konverze
Minimální délka projektu konverze a optimální
načasování.

BEZ ŽELEZA BY TO NEŠLO
Přechod na SAP S/4HANA může znamenat změnu
infrastruktury.

HW PRO HANU: „KOLIK TOHO PROSÍM CHCETE?“
• Chcete investovat do vlastní infrastruktury, která stárne rychleji
než S/4HANA?
• Chcete se starat o vlastní HW a provozovat jej?
• Víte na začátku projektu, jaký výkon HW je opravdu optimální ?
• Dokážete přesně odhadnout růst Vašeho businessu a rychlost
růstu objemu Vašich dat po dobu životnosti HW?
• Nechcete mít možnost flexibilního navyšování či snižování
výpočetních zdrojů pro produkci, testování a vývoj ?
• Pokud alespoň jedna z Vašich odpovědí je „nevím“ nebo „ne“,
pak je cloud řešení právě pro Vaši firmu !!!

CO ZNAMENÁ PROVOZOVAT S/4HANA?
• A pokud cloud neboli virtuální privátní datové centrum
zajímá Vás:
•
•
•
•
•
•
•

Kde jsou data umístěna ?
Jaká je úroveň garantované dostupnosti ?
Jak se k datům v datovém centru dokážete bezpečně připojit ?
Jaké je zabezpečení Vašich dat a datové komunikace ?
Jak Vám poskytovatel pomůže vyřešit problematiku GDPR ?
Jakou máte možnost flexibility s využíváním výpočetních zdrojů a
s účtováním sužeb?
Zeptejte se nás anebo našich zákazníků !!! 

Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5
TEL: +420 234 704 000 E-MAIL: info@sabris.com

www.sabris.com

