FAST-2-S/4 Conversion Factory
Para qualquer empresa que utiliza SAP ECC e está disposta avançar seus
processos de negócio com um ERP Inteligente e Inovador. Nossa
abordagem FAST-2-S/4 Conversion Factory é o ponto de partida para suas
trilhas de otimização e inovação, incluindo análises incorporadas e o melhor
caminho a seguir em direção à jornada de transformação digital.
DESAFIOS
•

•

•

BENEFÍCIOS

Manter o crescimento em mercados em evolução
com requisitos de serviço mais elevados e agir
rapidamente em oportunidades emergente
Tomada de decisão informada em toda a cadeia
de abastecimento (status do fornecedor,
produção, pedidos do cliente, ...) incluindo
finanças e controle

Metodologia de
Projeto

Boas Práticas

Rápido e
econômico com
comprovada

Conhecimento
para impulsionar
a excelência
operacional

abordagem do
projeto

Real-time insights em
todos os domínios
Tomada de decisão
mais bem informada
com base em toda a
cadeia

Ter uma plataforma de TI flexível, ajustada às
necessidades de negócios em constante mudança e
pronta para a transformação digital
A SOLUÇÃO
FAST-2-S/4
Conversion Factory
Metodolodia de
Projeto

Templates
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BOAS PRÁTICAS
Boas Práticas SAP & delaware

SAP S/4HANA - Tomadas de decisão em tempo real

delaware.pro

PACKAGE COMPONENTS
FAST-2-S/4 Conversion Factory PACKAGES SCOPE
Readiness Check

Não Incluso

•

•
•
•

Instalação e Execução

Atividades de Conversão

•

Instalação e configuração de notas e atividades para
realizar a migração

Atividades Funcionais (CVI,…)

•

Instalação, análise e execução

Correção em Produção
Roles & Autorizações
Soluções Integradas

Precisa de mais ?

•
•
•

Ajustável à sua situação (específicos da indústria, ...)
Opções e serviços estendidos disponíveis
Ajustes para outras ferramentas e legados estão disponíveis
por meio de serviços extras

SAP ECC only

•

A migração acontece à partir do SAP ECC.

PACKAGE PRICE

SOBRE A DELAWARE
Acreditamos em um mundo global conectado com empreendedorismo local e responsabilidade social
corporativa, onde a tecnologia inspira as pessoas
+2300 profissionais
24 Escritórios em 12 Países
€ 300M Revenue

Uiclécia de Lima
S/4HANA Move Lead
+55 11 974261493
uiclecia.lima@delaware.pro

Referência & Case de Sucesso Brasil:

NEGÓCIO
Primeiro Atacarejo de materiais de construção do Brasil. Fazemos parte do Grupo Adeo, 3º maior
grupo varejista de materiais de construção do mundo, o 1º na Europa e no Brasil.
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