SAP S/4HANA
Інтелектуальна ERP-система, що дозволяє компаніям забезпечувати
максимальну якість обслуговування клієнтів завдяки швидкій
адаптації на мінливих ринках

Рішення, що допомагає реалізувати стратегію автоматизації ключових бізнес-процесів

ОБИРАЮЧИ SAP S4/HANA,

ВИ ІНВЕСТУЄТЕ У ВЛАСНУ
БЕЗПЕКУ ТА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
Незалежно від того, чи займаєтесь ви виробництвом, логістикою,
закупівлями чи фінансами


SAP S/4HANA допоможе
Об'єднати всі підрозділи компанії в єдиному інформаційному просторі, створити «єдине
джерело» даних

Оптимізувати бізнес-архітектуру завдяки застосуванню кращих світових практик управління
підприємством

Підвищити якість та достовірність інформації шляхом типізації та системного контроля
введення даних, виключення дублюючих точок введення даних і автоматизації основної маси
перетворень і обчислень

Поліпшити якість ведення обліку, його прозорість, контролювати виконання операцій 

Підвищити мотивацію співробітників за допомогою простої і наочної системи KPI

Прискорити введення, пошук та обробку інформації в ERP-системі на 20-80%


МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ SAP S/4HANA ваша конкурентна перевага

Ви зможете
Cкоротити час виходу нових продуктів на ринок

Позбутися від фрагментації ІТ-інфраструктури та оптимізувати бізнес-процеси

Забезпечити доставку продукції точно в термін

Зменшити витрати, пов'язані з простоями і неефективністю процесів

Забезпечити відповідність продуктів відповідно внутрішнім і міжнародним стандартам якості

Забезпечити відповідність документації законодавчим регламентам

Забезпечити відповідність вимогам до фінансової та корпоративної звітності завдяки
актуальним аналітичним даним

Автоматизувати управління дебіторською та кредиторською заборгованістю завдяки
процесам, що постійно вдосконалюються на основі штучного інтелекту

Трансформувати свою бізнес-модель завдяки інноваційним можливостям управління
прибутками, включаючи розрахунок на основі споживання та передплат

Контролювати виконання договорів за допомогою можливостей аналізу виручки та
прибутковості в реальному часі

S/4HANA ОХОПЛЮЄ 6 ГОЛОВНИХ НАПРЯМКІВ БІЗНЕСУ
Фінанси
консолідована
фінансова звітність

скорочення витрат на
G / L і час закриття
фінансових операцій

зниження фінансових
витрат

скорочення періоду
погашення
дебіторської
заборгованості


Ланцюги
поставок
скорочення кількості
днів проведеного
товару на складі

впорядкування
управління складом

збільшення загальної
пропускної здатності
за рахунок оптимізації
процедур збору,
пакування та
транспортування

забезпечення
доставки продукції в
строк

підтримка та контроль
повного життєвого
циклу перевезень
внутрішніх та
міжнародних вантажів


Постачання і
закупівлі
зниження вартості
закупівель

прогнозування
термінів поставки
сировини

класифікація
відвантаження за
різними категоріями


Виробництво
зниження собівартості
виробництва

прискорення
виробничого циклу

передбачення
потенційного браку
сировини (матеріалів)
та уникнення
перенесення термінів
виробництва


Продажі
підвищення
ефективності
онлайн-продажів та
доставки

підвищення
ефективності продажів

зниження витрат на
повернення

перегляд очікувань
клієнтів

підвищення відсотка
лояльності клієнтів


Управління
активами
скорочення кількості
незапланованих
простоїв

зменшення витрат на
управління даними


Кількісні ефекти НА ОСНОВІ СТАТИСТИКИ

КЛІЄНТІВ SAP у всьому світі 


на 20 %

на 20 %

на 98 %

на 30 %

SAP S/4HANA забезпечує відповідність
галузевим вимогам завдяки перевіреним
часом кращим практикам, які охоплюють 26
індустрій, а також пропонує нові
бізнес-моделі, які допомагають адаптуватися
до ринкових вимог.

SAP S/4HANA кардинально трансформує
бізнес-процеси завдяки впровадженню
інтелектуальної автоматизації на базі
штучного інтелекту.


SAP S/4HANA пришвидшує прийняття
оптимальних рішень завдяки вбудованій
аналітиці, діалоговому інтерфейсу та
цифровим помічникам.

SAP S/4HANA забезпечує досягнення цілей
ІТ-інфраструктури за допомогою гібридних,
хмарних і локальних сценаріїв з узгодженими
моделями даних, кодами та інтерфейсами
користувача.


зниження вартості
товарно-матеріальних
запасів

підвищення капіталізації
завдяки ефективному
керуванню ресурсами

зменшення часу на
виконання щомісячних
звітів

зменшення загальної
вартості експлуатації
облікових систем

КРИТЕРІЇ, ЩО ВКАЗУЮТЬ НА ПРОБЛЕМИ

В БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ КОМПАНІЇ
Технічні
Застаріла платформа розробки ПЗ

Відсутність автоматизації всіх бізнес-процесів - багато ручної праці

Низька швидкість розробки нової функціональності

Неконсистентність даних

Процесні
Залежність працездатності системи від людського фактора

Відсутність оперативності в отриманні аналітичної інформації

Недостатність даних для проектного планування

Розрізнена система звітності між підрозділами компанії

Непрозорість господарських операцій


ЧОМУ НЕОБХІДНО ЗАДУМАТИСЯ ПРО

ПЕРЕХІД НА SAP S / 4HANA ВЖЕ ЗАРАЗ
Тим, хто використовує більш пізню версію SAP ERP


SAP ERP
Після 2027 року вендор припиняє підтримку систем

Через 7 років ваша ERP застаріє і вам доведеться витрачати
кошти на розробку нової

Не адаптована під нові технології і потреби цифрової
трансформації


SAP S/4HANA

Буде підтримуватися вендором ще 20 років

Спрощена модель даних

Вдосконалена обробка даних

Новий та сучасний, призначений для користувача, інтерфейс

Сценарії переходу на SAP S/4HANA

Greenfield Approach

Нове впровадження

Brownfield Approach

Перетворення системи
SAP ERP в SAP S/4HANA

Hybrid Approach

Вибіркове перенесення
даних SAP S/4HANA

Система ERP

Ні-SAP система

Система ERP

Традиційна

Хмарна

Проводимо реінжиніринг і спрощуємо процеси, орієнтуючись виключно на
потреби вашої компанії. Виконуємо початкове завантаження даних і видаляємо
старий ландшафт. Здійснювати міграцію даних і працювати з SAP S / 4HANA ви
можете почати, незважаючи на те, який стан має ваша система ERP (SAP або
не-SAP).

Традиційна

Перетворимо поточну ERP-систему SAP в SAP S / 4HANA. Тобто під час даного
перенесення у вас є можливість зберегти вже сформований ІТ-ландшафт і
отримати нові можливості SAP S / 4HANA. Комфортна адаптація: активуємо базові
функції, необхідні для безперебійного функціонування підприємства та
поступово впроваджуємо інші інновації SAP S / 4HANA.

Система ERP

(Регіон А)


Система ERP

(Регіон В)


Система ERP

(Регіон С)

Традиційна

Хмарна

Створюємо нову систему за сценарієм Greenfield Approach. Переносимо
частини функціоналу зі старої системи за сценарієм Brownfield Approach. Коли

ви здійснюєте консолідацію ERP-системи в одну загальну (SAP S / 4HANA),
зменшуються витрати та збільшується прозорість і ефективність. За допомогою
цього методу ви можете чітко визначити, яку саме інформацію вам необхідно
перенести та очистити систему від “порожніх”даних.

Ми впроваджуємо SAP S/4HANA з використанням
методології SAP ACTIVATE
Методологія та інструменти SAP Activate адаптовані для
впровадження системи SAP S / 4HANA відповідно конкретній
галузі.



Основні цілі використання SAP ACTIVATE - мінімізувати ризики
проекту та знизити загальні витрати на впровадження.

Інструменти SAP ACTIVATE
План проекту

Детальна дорожня карта впровадження

Найкращі практики

Спеціально розроблені прискорювачі та форми,що полегшують процес
впровадження

Методологія SAP Activate була розроблена SAP SE для
реалізації проектів у великих і середніх компаніях 

Є основою впровадження інновацій, яка прискорює впровадження
S / 4HANA протягом життєвого циклу з етапу ознайомлення з
готовим до запуску цифровим бізнесом до інтеграційних процесів,
процедури конфігурації та методології наступного покоління

Підтримує різні точки старту для клієнтів з впровадження SAP S /
4HANA - нове впровадження, конверсію системи та трансформацію
ландшафту

Прискорює початкове впровадження SAP S / 4HANA і розроблена
для подальших інновацій


Методологія SAP ACTIVATE

Ознайомлення

Підготовка

Аналіз

Єдина проста, модульна та гнучка методологія


Реалізація

Розгортання

Експлуатація

та підтримка

Безперервні інновації з керуванням життєвим циклом контенту
Життєвий цикл проекту клієнта
пробна версія, заснована на
попередньо налаштованих
бізнес сценаріях та досвіду
кращих практик

пробна експлуатація


визначення команди
експертів з нашого боку та
від замовника

формування всіх процедур
взаємодії між нашими
командами

опис проектної
документації, яку ми
підготуємо та надамо
замовнику під час проекту

підготовка статуту проекту


дослідження та аналіз
поточних бізнес-процесів
замовника, які повинні
охоплюватися SAP

формування документів з
детальним описом поточних
процесів і затверджуємо
цей результат разом з
замовником

порівняння поточних
процесів клієнта з
можливостями SAP, с
урахуванням процесних
проблем та задач клієнта

проведення FIT&GAP аналізу
та надання рішення з
впровадження


реалізація та налаштування
узгоджених процесів
клієнтом

тестування системи
(функціональне,
інтеграційне, тестування
безпеки, тестування
користувачами (UAT))

вирівнювання процесів,
усунення функціонального
дефіциту

розробка посібників для
кінцевих користувачів


навчання ключових
користувачів та системних
адміністраторів

перенесення рішень у
продуктивне середовище

перевірка передачі та
функціонування рішення

впровадження рішень у всіх
підрозділах

початок роботи та підтримка



перехід в експлуатацію

виправлення помилок, що
виникли під час експлуатації

налаштування організації
надання сервісного
обслуговування: моніторинг
та підтримка


ТЕХНІЧНА ОЦІНКА

ПРОЕКТУ МІГРАЦІЇ
Прорахувати всі ризики

Що це означає?
До початку міграції ми проводимо технічну, функціональну і
стратегічну оцінку ІТ-структури клієнта. Детально аналізуємо системи,
знаходимо приховані ризики і бар'єри на шляху міграції, оцінюємо
бюджет і терміни з урахуванням складнощів. 



Визначаємо, як міграція на SAP S / 4HANA поліпшить бізнес і допоможе
йому в цифровій трансформації.


У РЕЗУЛЬТАТІ Ви отримуєте

Варіанти міграції відповідно до потреб вашого бізнесу

Опис складу та змісту робіт

Календарний план-графік проекту

Оцінку бюджету й термінів проекту міграції з урахуванням аналізу
ризиків

Опис підходів конвертації, перенесення і активації нової
функціональності

Перелік об'єктів, які можуть бути конвертовані автоматично

Перелік поліпшень і рекомендацій з активації інновацій S / 4HANA

План управління ризиками

План навчання персоналу замовника


Вартість технічної оцінки проекту -фіксована ціна

ЯК

П

РОХОДИТЬ ТЕХНІЧН

АП

ЕРЕВІРК

А




П'ять етапів технічної оцінки

Моніторинг
використання
системи

Перевірка
сумісності з
S/4HANA

На цій стадії важливо
визначити об'єкти
системи, що не
використовуються. Для
цього активується ABAP
Call Monitor (SCMON),
який допомагає
визначити, які елементи
SAP ERP не
використовуються, а
значить - переносити їх
не потрібно.


На діючому ландшафті
запускається ряд утиліт,
що визначають сумісність
SAP ERP з S / 4HANA
(Conversion Pre-check),
яка перевіряє add-ons,
business solutions,
dependent applications.

Аналіз обсягу
перетворень
На цьому етапі весь
перелік помилок і
невідповідностей
розбивається на кластери.
Враховується обсяг
невикористаного коду,
аналізуються помилки в
даних, об'єктах власних
розробок компаній,
готується пропозиція за
обсягом автоматичних
перетворень і
використовуваних для
цього інструментів.

Аналіз обсягу
поліпшень
S/4HANA
На цій стадії проводиться
аналіз можливості та
доцільності активації
інновацій SAP S / 4HANA
(Si pli cation ist) і
остаточно вивіряється
функціональність, яку
необхідно переносити в
SAP S / 4HANA.
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На цьому етапі ви
визначаєтесь з варіантом
переходу на S / 4HANA на
підставі перших 4 етапів.
озробляється проектна
документація для проекту
з міграції. Визначаються
проектні специфікації.
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Повно інна
пі готовка та
мігра ія
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Середній бізнес (до 200
користувачів) приблизно
3-4 місяці.



Великий бізнес - від 7
місяців (в залежності від




розміру системи).

Контакти
Євгенiй Симороз

sales@benoy.com.ua 


Account Sales Executive

++38 093 051 5443

