BCI Road to SAP S/4HANA
SOLUÇÃO BASEADA EM SAP S/4HANA

Sua empresa está preparada para o mundo digital?
Entregar o produto certo, no local indicado, no menor tempo possível e pelo custo

DIFERENÇAS
COMPETITIVAS

mais baixo é um grande desafio na indústria de alimentos, mas a BCI Consulting é
a parceira que você procurava para ampliar suas vantagens competitivas em um
mercado tão disputado. Entre no mundo digital com o SAP S/4HANA e explore
recursos tecnológicos para automatizar sua logística.

Para apoiar a indústria de alimentos a
suprir os desafios e a competitividade,

A união do conhecimento da BCI Consulting sobre a indústria junto com

criamos o BCI Road to SAP S/4HANA,

as ferramentas SAP é a receita de sucesso para simplificar processos e

que se diferencia por unir o

descobrir o melhor caminho para a inovação.

conhecimento BCI Consulting no setor
de bens de consumo com as

O BCI Road to SAP S/4HANA usa metodologia e tecnologia para converter seu SAP

ferramentas SAP.

ECC e todas as customizações que façam sentido, de forma segura e preservando

Consulte nossos especialistas e saiba

os recursos e o conhecimento dos usuários.

como em a partir de 17 semanas sua
operação pode ser transformada e todo
seu processo logístico otimizado.

A aplicação da metodologia

O uso de ferramentas de suporte ä

Roadmap-to-Execution

migração fornecidas pela SAP junto

(RTE) da BCI Consulting

com o modelo de atendimento no

permite a criação de um

modelo fábrica, permite que cerca de

Business case personalizado

70% do trabalho seja feito de forma

para cada cliente com

remota, diminuindo os custos para
essa etapa da migração.

indicação de ganho de valor
e análise de ROI em até 5
anos, utilizando BSR e

Transformation Navigator
em conjunto com análise
detalhada dos custos atuais
e das possibilidades de
inovação para extrair mais
valor do SAP S/4HANA após
a sua conversão.

ALTERNATIVAS DE ESCOPO E IMPLEMENTAÇÃO
A solução está disponível em três alternativas de escopo:
O primeiro tamanho considera a conversão de um sistema de complexidade e
tamanho pouco complexo, com foco nos módulos FI, CO, SD e MM. A quantidade de
customizações é limitada, e não tem interfaces com o SAP Business Warehouse.
Tempo de Conversão: 17 Semanas.
O tamanho médio inclui a conversão funcional dos módulos PP, QM e PM, onde o
nível de customizações já é considerável. Também está sendo considerada a
utilização dum sistema SAP Business Warehouse que utiliza extratores de dados que
precisam ser analisados e testados (No SAP S/4HANA, alguns extratores não são
suportados ou foram substituídos).
Tempo de Conversão: 21 Semanas.
Finalmente, em um terceiro tamanho, também são considerados os módulos WM e
PS, o ambiente SAP ECC tem um alto nível de customizações, o SAP Business
Warehouse é utilizado de forma avançada.

Entre em contato conosco

Tempo de Conversão: 24 Semanas.

contato@bci-consulting.com
www.bci-consulting.com

Projeto de Conversão a partir de R$ 899.000,00.
Consulte nossos especialistas e saiba como em a partir de 17 semanas sua operação pode ser transformada e todo seu processo logístico otimizado
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