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Inteligentna konwersja:
szybka droga do systemu
SAP nowej generacji

90+

zrealizowanych
z sukcesem
projektów
konwersyjnych

10-22
tygodnie czas
realizacji
projektu

4

różne opcje
chmury

Autorskie rozwiązanie NTT Data Business
Solutions do automatyzacji projektów
konwersji z SAP ERP na S/4HANA®
Konwersja systemu to popularny sposób na
przejście z aktualnej wersji systemu ERP
(ECC 6.0) do pakietu SAP S/4HANA. Odkąd
SAP oficjalnie ogłosił zakończenie wsparcia dla
SAP ECC w 2027 roku, NTT Data Business
Solutions przeprowadziło już wielu klientów
przez proces konwersji.
Jeśli obecnie korzystasz z ERP 6.0, EHPx, Any
DB lub SAP HANA DB, jest to naturalny krok w
kierunku migracji systemu do SAP S/4HANA w
najbardziej wydajny i nowoczesny sposób.
Inteligentna konwersja
Bazując na naszych doświadczeniach
projektowych zbudowaliśmy rozwiązanie, które
wspiera i optymalizuje proces konwersji.
it.S/4HANA conversionR2R pozwala w
modelowym podejściu 1:1 przenieść aktualne
rozwiązanie on-prem do wersji SAP S/4HANA.
Platforma docelowa może być opcjonalnie
dołączona do zamówienia.
Korzyści
▪ Ograniczony czas projektu: 10-22 tygodni
▪ Większość prac projektowych
realizowanych zdalnie (do 100%, Covid-19
sprawdzone)
▪ 2 pakiety do wyboru: “Proof of Concept”
▪ lub “Pełna konwersja”
▪ Projekt konwersji przeprowadzony zgodnie
▪ z dokumentacją „SAP Conversion Guide”
▪ W pakiecie projektu uwzględnione
wszystkie przed i po-konwersyjne
aktywności
▪ Wykorzystanie aktualnych narzędzi SAP
(Maintenance Planner, SUM, DMO, SAP
Readiness Check)
▪ Zestaw narzędzi przyspieszający konwersję
▪ Testy dymne w oparciu o BPML lub listę
transakcji po zakończeniu konwersji
technicznej

Zakres oferty
▪ Wykonanie i ewaluacja procesów SAP
Readiness Check
▪ Instalacja not OSS koniecznych do
przeprowadzenia konwersji
▪ CVI (Customer Vendor Integration)
▪ w wersji podstawowej –
przemodelowanie Business Partnerów
nie jest uwzględnione
▪ Migracja do nowej Księgi Głównej za
pomocą narzędzi konwersyjnych
▪ Konwersja z wersji SAP ECC EHP7 lub
▪ wyższej (inne wersje EHP dodatkowo
płatne)
▪ Środowisko 2 lub 3-systemowe, 1 klient
per system
▪ Do 5 jednostek gospodarczych
▪ Przeniesienie dokumentów finansowych
▪ z 10 lat
▪ Modyfikacja kodu (max. 200 objektów
klienckich)
▪ Migracja kluczowych modułów ECC do
S/4HANA: CO, CS, FI, IM, LE, MM, PM,
PP, PS, QM, SD, WM
▪ Wszystkie wymagane aplikacje FIORI1
(nie uwzględniono instalacji i
konfiguracji serwera)
▪ Pełny pakiet działań konfiguracyjnych
▪ w ramach kroków przed i
pokonwersyjnych
▪ Pełna dokumentacja projektowa
▪ Cotygodniowe status calle (MS Teams)
Szerszy model współpracy?
Prosimy o kontakt, aby porozmawiać o
szerszym modelu współpracy. Oferujemy
dodatkowe usługi i rozszerzone pakiety
współpracy podczas konwersji.

1Wymagane

aplikacje są aplikacjami
Fiori, w przypadku których
nie jest dostępna odpowiednia
transakcja GUI
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Jako globalny partner strategiczny SAP, NTT DATA
Business Solutions dostarcza to rozwiązanie partnerskie,
które pomaga firmom w transformacji i cyfryzacji ich
działalności, w oparciu o sprawdzoną i skalowalną
metodologię przejścia oraz RISE z SAP.

Dlaczego NTT DATA Business Solutions?
▪ Doświadczony: 90+ pomyślnie zrealizowanych projektów
konwersji z 360+ przebiegami konwersji, wspieranymi przez
nasze Centrum Doskonałości
▪ Dostępność cenowa: model fix price, dzięki podejściu
pakietowemu i niewielki wpływ na obciążenie wewnętrznych
zasobów
▪ Szybkość: krótki czas projektu
▪ Niezawodność: 200+ wykwalifikowanych ekspertów w obszarze
projektów konwersyjnych
▪ Elastyczny zakres usług: Wybierz swój podstawowy pakiet i
dodaj opcje zgodnie ze swoimi potrzebami
▪ Przewidywalność: Potwierdzone praktyczne doświadczenia,
podejście oparte o kwestionariusze oraz SAP Readiness Check
▪ Kompleksowość: Kompleksowa obsługa, w tym projekt,
platforma2 i operacje
▪ Bez zakłóceń: sprawdź SAP S/4HANA w znanym środowisku
▪ Przewidywalność: tylko zaplanowane przestoje techniczne i
biznesowe
▪ Łatwo zarządzalny system: Niski koszt szkoleń użytkowników
końcowych
▪ Przyszłość: już teraz skorzystaj z zalet SAP Digital Core
▪ Profesjonalne: Zarządzanie projektami z zestawem szablonów,
projektem i planem działań, komunikacją i macierzą RACI
2 opcjonalnie,

Dostępne pakiety

Opcja Pakietu
-1-

Opcja Pakietu
-2-

Zakres

Zakres

1 konwersja systemu

4 konwersje systemu

Czas projektu

Czas projektu

10-12 tygodnie

20-22 tygodnie

Fixed Price
Indywidualna wycena
55.000 EUR*

Fixed Price
Indywidualna wycena
130.000 EUR*

*koszty licencji SAP nie są wliczone w cenę

nie wliczone w cenę pakietu

Pełny pakiet zarządzanej chmury
S4/HANA wymaga nowej platformy systemowej. Wybierz z
naszych opcjonalnych pakietów platform w naszych centrach
danych, w chmurze publicznej (AWS, MS Azure, GCP) lub
S4/HANA Private Cloud Edition. Skorzystaj z gotowych
pakietów, atrakcyjnych ofert cenowych, natychmiastowej
dostępności i kompleksowej obsługi. Dostępne dla POC lub
pełnej konwersji.

Skontaktuj się z nami, aby
dowiedzieć się więcej o
rozwiązaniu:
» ready2run@nttdata.com
» S/4HANA Conversion
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