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S/4HANA Konvertering

BLIV KLAR TIL DEN DIGITALE TRANSFORMATION: 
KONVERTÉR TIL S/4HANA

FORDELE

Nye muligheder 
for at analysere 
virksomhedens 

resultater i realtid.

Forenklet, simpel og 
hurtig adgang til data 

og processer.

Ny brugergrænseflade 
(SAP Fiori), der kan 
tilgås fra alle mobile 

enheder.
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KOM I GANG

a  member of 

Forbered og optimer din virksomhed til den digitale økonomi med en S/4HANA løsning fra SAP. 
Løsningen bidrager til at skabe forretningsmæssig værdi ved bl.a. at kombinere en komplet og 
integreret ERP-løsning, at forenkle datamodellen og skabe øget gennemsigtighed på tværs af 
forretningsområder.

I samarbejde med 2BM kan du udnytte S/4HANA transitionen til at gennemgå og optimere eksisterende 
forretningsprocesser, så de er klar til den digitale transformation.

SAP S/4 HANA er næste generation af et moderne ERP system. S/4HANA, som kører på SAP’s nye 
HANA database, giver en lang række forbedringer.

Kom i gang med S/4HANA rejsen. Ønsker du at påbegynde din S/4HANA konvertering, så kontakt os 
på s4hana@2bm.com eller på telefon +45 35 55 55 75.



OM 2BM

OPTIMÉR DINE VIRKSOMHEDSPROCESSER MED 
S/4HANA
2BM understøtter alle leverancer i S/4HANA-konverteringsprojektet, fra foranalyse til Go-live:

• Afdækning af nuværende processer, og identifikation af behov for forbedringer
• Design af fremtidig løsning
• Anbefaling af konverteringsstrategi, herunder om der skal migreres til en cloud-løsning, en lokalt 

ejet on-premise løsning, eller en delvis cloud-baseret løsning for visse processer.
• Teknisk og funktionelt S/4HANA readiness check
• Migrering, datakonvertering og go-live
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VÆLG DEN RETTE IMPLEMENTERINGSSTRATEGI
S/4HANA kan leveres som en Cloud-løsning, en On-Premise-løsning eller som en kombination af disse 
(Hybrid).

 • Cloud-løsning: Applikationerne tilgås på en platform, som afvikles og vedligeholdes af SAP
 • On-Premise-løsning: Applikationerne tilgås en lokal platform, som udvikles og vedligeholdes af 

virksomheden selv
 • Hybrid-løsning: En kombination af cloud og on-premise, hvor kerneprocesserne ligger på en on-

premise løsning, mens udvalgte processer kan tilgås i cloud.

Hvilken implementeringsstrategi, din virksomhed skal vælge, afhænger af virksomhedens størrelse og 
behov, hvilket vi afdækker i en foranalyse.
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SCAN THIS CODE AND SEE ALL THE BENEFITS

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 .


