
Planujesz migrację swoich systemów SAP do S/4HANA? 
Nie wiesz od czego zacząć? Chcesz mieć diagnozę sytuacji, 
zanim projekt się w ogóle zacznie? Chcesz się rzetelnie 
przygotować do projektu? Zrób pierwszy krok z ekspertami 
naszego Digital Transformation Center. Poszukamy odpo-
wiedzi na pytania:

Instalacja narzędzia analitycznego (SAP Readiness 
Check lub CrystalBridge S/4 Assessment)

Analiza i przygotowanie raportu przez 
naszych ekspertów ds. 
migracji

4-godzinne spotka-
nie online – prezenta-
cja raportu wraz  
z rekomendacjami  
i wspólna dyskusja

S/4 READINESS REPORT
– PIERWSZY KROK DO S/4HANA

TWOJE WYZWANIE

CZEGO DOWIESZ SIĘ Z RAPORTU

1
2

3

Rekomendowane podejście do konwersji: brown-
field, bluefield lub greenfield

Oszacowanie budżetu projektu (pracochłonność  
w osobodniach) i czasu trwania projektu 

Przegląd najważniejszych zmian związanych z nową 
wersją – Simplification Items

Spójność danych finansowych / identyfikacja doku-
mentów FI-GL lub FI-AA, które wymagają działania 
przed konwersją systemu

Analiza zakresu kompatybilności – wskazanie funkcji 
z systemu ECC 6.0, które nie są dostępne w nowej 
wersji

Custom Code Analysis – wskazanie konieczności 
potencjalnych zmian w niestandardowych rozszerze-
niach 

NASZE ROZWIĄZANIE

DOSTĘPNY OD  47 500 PLN

Kompatybilność Add-onów

Analiza interfejsów – wskazanie interfejsów, na 
które wpłynie konwersja

Business Process Discovery – propozycja innowa-
cyjnych rozwiązań biznesowych do wykorzystania  
w S/4HANA

SAP S/4HANA Sizing – oszacowanie docelowej 
wielkości bazy danych i wymaganej pamięci RAM

Estymacja czasu niedostępności systemu – Planned 
Downtime Calculator

 

 – Jaka jest najlepsza ścieżka/strategia/scenariusz?

 – Jak migracja wpłynie na Twoje procesy biznesowe?

 – Jakie dostosowania wymagają szczególnej uwagi?

 – Jak długo to potrwa?

 – Jaki jest przewidywany budżet?

Krótko o nas
Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce. Nasz dedykowany 
dział, Digital Transformation Center wsparł już ponad 150  
złożonych projektów transformacyjnych SAP na całym świecie,  
w tym liczne migracje do S/4HANA. Jego specjaliści realizują  
miesięcznie 1-2 startów produkcyjnych S/4HANA. 
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