it.S/4HANA conversionR2R – Kompletné balíčkové riešenie pre
upgrade vášho existujúceho ERP systému na SAP S/4HANA®

Smart konverzia systému: Vaša cesta k
Business Suite novej generácie
Konverzia vášho existujúceho systému
SAP Business Suite

Ponuka zahŕňa

§ SAP Readiness Check – vykonanie a
vyhodnotenie
Konverzia systému je preferovaný spôsob
§ Inštaláciu OSS notes, potrebných ku
prechodu vášho existujúceho ERP systému na
konverzii
SAP S/4HANA. Odkedy spoločnosť SAP
§ Základnú možnosť CVI (Integrácia
dodávateľov a odberateľov)– bez
vyhlásila koniec podpory pre SAP ECC do roku
zmeny
dizajnu pre model obchodného
2025, spoločnosť itelligence zrealizovala mnohé
partnera
konverzné projekty. Pokiaľ je váš SAP systém
§ Migráciu na novú Hlavnú knihu
na úrovni ERP 6.0, EHPxx, akejkoľvek DB alebo pomocou systémových nástrojov
SAP HANA DB, prirodzeným krokom vpred je
konverzie (klasická funkčnosť HK)
§ SAP ECC EHP7 alebo vyššie (iné EHP
previesť váš systém na SAP S/4HANA
za dodatočný poplatok)
(onPrem).
§ 2-3 systémový landscape, 1 klient na
systém
Kompletné balíčkové riešenie pre váš
§ Až 5 účtovných okruhov
prechod
§ Až 10 rokov histórie finančných
dokumentov
Na základe našich skúseností sme vyvinuli
§ Nápravu zákazníckeho vývoja až pre
riešenie, ktoré umožní konvertovať systém tým 200 položiek
§ Hlavné moduly SAP ECC: FI, CO, MM,
najúčinnejším a najmodernejším spôsobom.
SD, PP, QM, PS, PM, CS, WM, HCM
Vďaka it.S/4HANA conversionR2R je možný
§ Až 20 štandardných FIORI aplikácií
prechod 1:1 hostovaného alebo onPrem
(zavedenie aplikácie, nastavenie a
systému na SAP S/4HANA.
konfigurácia frontend servera nie sú
zahrnuté)
Vaše výhody
§ Všetky potrebné nastavenia pre
§ Doba projektu iba 10 až 22 týždňov
aktivity potrebné pred a po konverzii
§ Kompletná dokumentácia a
§ Väčšina činností je vykonaná cez vzdialený
prezentácie
prístup
§ Týždenné status hovory (WebEx)
§ Dve možnosti balíčkového riešenia: Sandbox
konverzia
alebo kompletná systémová konverzia
Prekračujete základný rozsah?
§ Konverzia na základe odporúčaní SAP
Spýtajte sa nás na ďalšie možnosti.
Conversion Guide
Ponúkame dodatočné služby a
§ Balíčkové riešenie už zahŕňa všetky príslušné
doplnkové balíčky.
aktivity pred a po konverzii
§ Používanie aktuálnych SAP nástrojov
(Maintenence Planner, SUM, DMO, SAP
Readiness Check)
§ Sada dodatočných itelligence akcelerátorov
§ Verifikačný test po technickej konverzii,
založený na zozname transakcií alebo BPML
súčasťou balíčka

20+
úspešne
zrealizovaných
projektov konverzie

10-22

10-22
it.S/4HANA conversion

R2R

týždňový plán
týždňový projekt
projektu

– Plán projektu

Prečo itelligence?
§ Skúsenosti: 20+ úspešne zrealizovaných
projektov konverzie a kompetenčné centrum
pre SAP S/4HANA konverzie
§ Cenovo prístupné: Ponuka pevných cien za
balíky a malý dopad na vaše interné zdroje
§ Rýchlosť: Krátka doba trvania projektu
§ Spoľahlivosť: 200+ zručných expertov na
konverzie
§ Flexibilita a rozšíriteľnosť: Vyberte si váš
základný balík a pridajte možnosti podľa
vašich konkrétnych potrieb
§ Predvídateľnosť: Osvedčené skúsenosti
s procesom konverzie, založené na detailnom
dotazníku a výstupe SAP Readiness Check
§ Pohodlnosť: Spoznajte SAP S/4HANA v
rámci vášho známeho prostredia
§ Predvídateľnosť: Technickej a obchodnej
nedostupnosti počas Go-Live
§ Jednoduchá ovládateľnosť: Nízke náklady
na školenie koncového užívateľa
§ Do budúcnosti: Využite výhody SAP Digital
Core práve teraz
§ Odbornosť: Uskutočnenie konverzie je
podporované projektovým manažmentom so
súborom šablón, projektovým plánom, plánom
činností, komunikačnou maticou a RACI
maticou

Dostupné balíčkové riešenia
Pilotný projekt,
Sandbox konverzia

Kompletná systémová
konverzia

Rozsah
1 konverzia systému

Rozsah
4 konverzie systému

Trvanie projektu
10 až 12 týždňov

Trvanie projektu
20 až 22 týždňov

Pevná cena
Začína od 70 000 €*

Pevná cena
Od 140 000 €*
*Licenčný poplatok SAP nie je zahrnutý

Služby riadeného cloudu
Chcete zistiť viac o službách riadeného cloudu?
Zvoľte si vami preferovanú možnosť - jedno z našich
dátových centier alebo verejný cloud ako AWS, a využite
našu výhodnú cenovú ponuku. Dostupné pre pilotný
projekt alebo plnú verziu konverzie.

Kontaktujte nás ešte dnes
a zistite viac o našom
riešení:
» info@itelligence.sk
» www.itelligencegroup.com/sk
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