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START DIN S/4HANA REJSE MED EN FORANALYSE
I 2014 annoncerede SAP, at den nuværende ECC-løsning kun vil blive understøttet frem til 2025. Derfor
er mange virksomheder allerede nu ved at overgå til S/4HANA.
Overgangen til S/4HANA er en unik mulighed for at gennemgå og optimere virksomhedens
eksisterende forretningsprocesser, så de er tilpasset den digitale rejse. Derfor tilbyder 2BM en
struktureret S/4HANA foranalyse, der sikrer, at I får valideret jeres forreningsprocesser og valgt den
optimale konverteringsstrategi, som passer til virksomhedens behov.
Dermed er forudsætningen for en vellykket overgang til S/4HANA på plads, så I kan gå i gang med
den egentlige konvertering og blive klar til 2025.

FORDELE

Overblik over eksisterende
forretningsprocesser og
tilpasning af processer til SAP
Best Practise

Dokumentation af GAPs
og svage punkter i det
nuværende system

En køreklar S/4HANAkonverteringsstrategi
og roadmap for IT-projekter

KOM I GANG
Kom i gang med S/4HANA rejsen. Ønsker du at påbegynde din S/4HANA foranalyse, så kontakt os på
s4hana@2bm.com eller på telefon +45 35 55 55 75.
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SCAN THIS CODE AND SEE ALL THE BENEFITS

LØSNINGSDESGIN VIA WORKSHOPS
Foranalysen er et samarbejde mellem virksomhedens procesejere og 2BMs erfarne SAP-konsulenter.
Vi tager udgangspunkt i virksomhedens strategiske fokus på vores workshops, hvor vi sammen vil
analysere de nuværende processer og identificere tekniske og funktionelle ændringer, så din virksomhed
får det rette grundlag for overgangen til S/4HANA. På baggrund af analysen udarbejdes anbefaling til
koverteringsstrategi og roadmap.

FORANALYSENS INDHOLD
•
•
•
•
•

AS-IS-beskrivelse af nuværende processer med identifikation af pain points
TO-BE-løsningsdesign optimeret til S/4HANA-platformen
Teknisk Readiness Check
Identifikation af konverteringsstrategi - migrering, re-implementering, cloud, on-premise
Avanceret IT-roadmap

OM 2BM
Din foretrukne SAP-Partner. 2BM A/S er en førende SAP it-, konsulent- og udviklingsvirksomhed, der
bringer morgendagens teknologi ind i nutidens forretningsprocesser. Vi skaber fremtidens virksomhed.
THE FUTURE@WORK .
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