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Chytrá konverze systému:
Vaše cesta k Business Suite
příští generace

90+

úspěšně
realizovaných
projektů
konverze

10-22
doba trvání
projektu

4

různé
možnosti
cloudu

Balíčkové řešení, které přemění váš systém
na SAP S/4HANA®
Konverze systému je moderní způsob
přechodu z vašeho stávajícího ERP systému
na SAP S/4HANA. Od chvíle, kdy společnost
SAP oznámila konec údržby SAP ECC do roku
2027, poskytla již společnost NTT DATA
Business Solutions podporu mnohým
konverzním projektům. Máte-li v současnosti
zavedené ERP 6.0, EHPx, anyDB nebo SAP
HANA DB, toto je přirozený krok vpřed k
migraci vašeho systému na SAP S/4HANA tím
nejefektivnějším a nejmodernějším způsobem.
Balíčkové řešení pro vaši konverzi
Na základě našich zkušeností jsme vyvinuli
řešení, které vám umožňuje provést konverzi
vašeho systému tím nejúčinnějším a
nejmodernějším způsobem. Konverze
it.S/4HANAR2R umožňuje přejít v poměru 1:1 z
původního ERP systému na hostovaných nebo
vlastních serverech na SAP S/4HANA. Cílovou
platformu lze volitelně objednat.
Výhody pro vás
▪ Doba trvání projektu pouze 10 až 22 týdnů
▪ Většina činností se provádí na dálku (až
100%, prokázáno během Covid-19
pandemie)
▪ Dva možné balíčky: Konverze v
izolovaných prostředích (tzv. sandbox)
▪ nebo kompletní konverze systému
▪ Konverze založená na příručce pro
konverze SAP
▪ Zahrnutí všech relevantní činností před
konverzí i po ní
▪ Využívání nejnovějších nástrojů SAP
(Maintenance Planner, SUM, DMO, SAP
Readiness Check)
▪ Doplňková akcelerační sada nástrojů NTT
DATA Business Solutions
▪ Včetně smoke testu po technické konverzi,
na základě BPML nebo výčtu transakcí

Nabídka zahrnuje
▪ Provedení a hodnocení pomocí nástroje
SAP Readiness Check
▪ Instalace služby OSS notes, nezbytné
ke konverzi
▪ Základní možnost CVI (Customer
Vendor Integration) – bez redesignu pro
Business Partner Model
▪ Migrace na new GL pomocí nástrojů
konverze systému (z klasické hlavní
knihy)
▪ SAP ECC EHP7 nebo vyšší (jiné EHP
za příplatek)
▪ Prostředí 2 nebo 3 systémů, 1 klient na
systém
▪ Až 5 účetních okruhů
▪ Až 10 let finančních dokumentů
▪ Vlastní remediace kódu, až 200 objektů
▪ Základní moduly SAP ECC: CO, CS, FI,
IM, LE, MM, PM, PP, PS, QM, SD, WM
▪ Všechny povinné aplikace FIORI1
(vytvoření aplikace, nastavení a
konfigurace frontend serveru není
zahrnuto)
▪ Veškerá nezbytná konfigurace pro
činnosti před konverzí i po ní
▪ Kompletní dokumentace a prezentace
▪ Týdenní aktualizační call (MS Teams)
Větší objemy?
Vyžádejte si informace o rozšířených
možnostech. Nabízíme doplňkové služby a
upgrade balíčky.

1Povinné

aplikace jsou takové Fiori aplikace, kdy není k dispozici
žádná ekvivalentní GUI transakce.
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Jako globální strategický partner SAP poskytuje NTT
DATA Business Solutions partnerské řešení, které
pomáhá společnostem transformovat a digitalizovat
jejich podnikání na základě osvědčené a škálovatelné
metodiky přechodu - RISE WITH SAP.

Proč NTT DATA Business Solutions?
▪ Zkušenosti: Více než 90 úspěšně realizovaných projektů
konverzí s více než 360 běhy konverzí založených na našem
Center of Excellence
▪ Cenová dostupnost: Nabídka s pevně stanovenou cenou ve
formě balíčku s malým dopadem na vaše interní zdroje
▪ Rychlost: Krátká doba trvání projektu
▪ Spolehlivost: 200+ schopných odborníků na konverze
▪ Flexibilní rozsah služeb: Zvolte si svůj základní balíček a
přidejte volitelné doplňky podle svých konkrétních potřeb
▪ Předvídatelnost: Na základě dotazníku konverze a nástroje
SAP Readiness Check
▪ Komplexní: Kompletní servis, vč. projektu, platforma2 a provoz
▪ Bez narušení: Zažijte SAP S/4HANA ve známém prostředí
▪ Předvídatelnost: Technická a obchodní odstávka pro spuštění
do provozu
▪ Řiditelnost: Nízké náklady na proškolení koncových uživatelů
▪ Připravenost na budoucnost: Využívejte výhod SAP Digital
Core již nyní
▪ Profesionalita: Konverzní činnosti podporuje projektový
management s řadou šablon, plánem projektu, plánem činností,
komunikační matice, matice RACI

Možnosti balíčku

Možnost balíčku
-1-

Možnost balíčku
-2-

Rozsah

Rozsah

Konverze 1 systému

Konverze 4 systémů

Doba trvání projektu

Doba trvání projektu

10-12 týdnů

20-22 týdnů

Pevně stanovená cena

Pevně stanovená cena

Od
55.000 EUR*

Od
130.000 EUR*

*Licenční poplatek za SAP není zahrnutý v ceně

2 volitelné,

není zahrnuto v ceně balíčku

Plný balíček Managed Cloud
S4/HANA vyžaduje novou systémovou platformu. Vyberte si z
našich volitelných balíčků platforem v našich datových centrech,
ve veřejném cloudu (AWS, MS Azure, GCP) nebo S4/HANA
Private Cloud Edition. Využijte balíčky připravené k použití,
atraktivní cenové nabídky, okamžitou dostupnost a všestranný
servis. K dispozici pro POC nebo možnost úplné konverze.

Kontaktujte nás již dnes a
zjistěte víc o našem řešení:
» ready2run@nttdata.com
» S/4HANA Conversion
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