
it.S/4HANA conversionR2R – Mevcut ERP Sisteminizi SAP 

S/4HANA®’ya dönüştürmek için kullanıma hazır paket çözüm  

Akıllı Dönüşüm: İşinizi Geleceğe Taşıyan Yeni Nesil 
Paket Çözüm 

Mevcut SAP ERP Sisteminizi SAP 

S/4HANA’ya Dönüştürün  

SAP’nin 2025 yılından itibaren SAP ECC 

bakımını sonlandıracağını duyurmasından bu 

yana itelligence, pek çok SAP S/4HANA 

dönüşüm projesini desteklemeye devam ediyor. 

SAP sisteminiz, ERP 6.0, EHPxx veya SAP HANA 

Veri Tabanı üzerindeyse, sisteminizi SAP 

S/4HANA’ya taşımak için izlemeniz gereken en 

kolay ve en hızlı yol SAP S/4HANA Dönüşüm 

projesinden geçer.  

 

Dönüşümünüz için Hazır Paket Çözüm 

Deneyimimizden yararlanarak sisteminizi en 

verimli ve hızlı bir şekilde dönüştürmenizi 

sağlayan bir çözüm geliştirdik. it.S/4HANA 

Dönüşüm paketiyle, kendi bünyenizdeki ERP 

sistemini SAP S/4HANA’ya eksiksiz bir şekilde 

taşımanızı sağlıyoruz.  

 

Avantajlarınız  

 Proje süresi sadece 16 - 24 haftadır  

 Çalışmaların çoğu uzaktan yapılır  

 Tek paket seçeneği: Full Sistem Dönüşümü  

 SAP Dönüşüm Kılavuzuna uygun dönüşüm 

planı  

 Dönüşüm öncesi ve sonrası ihtiyaç duyulan 

tüm hizmetler dahil 

 Güncel SAP araçlarının kullanımı (Maintenance 

Planner, SUM, DMO, SAP Readiness Check) 

 Teknik dönüşüm tamamlandıktan sonra BPML 

veya işlem kodu listesi bazında ilk birim testi 

dahil 

Dönüşüm Paketimize Neler Dahil:  

 “SAP Readiness Check” kontrolünün 

yapılması ve değerlendirilmesi  

 Dönüşüm için gerekli olan OSS notes 

yüklenmesi  

 CVI (Müşteri Tedarikçi Entegrasyonu) basic  

versiyon – Business Partner Model 

için yeniden tasarım yapılmaz 

 Sistem dönüşüm araçları ile yeni GL 

taşıması (klasik GL işlevi) 

 SAP ECC EHP7 veya üstü (diğer EHP’ler 

ilave maliyetle mümkündür) 

 2-3 sistem ortamı, her sistem için 1 

istemci client  

 En fazla 5 şirket kodu  

 En çok 10 yıllık finansal belgeler 

 En fazla 200 geliştirme kaleminin S/4HANA 

yapısına göre düzenlenmesi   

 SAP ECC temel modülleri: FI, CO, MM, SD, 

PP, QM, PM, WM, HR 

 En fazla 20 standart FIORI uygulaması 

(uygulama tespiti, ön uç sunucu kurulumu 

ve yapılandırması dahil değildir) 

 Dönüşüm öncesi ve sonrası için gereken 

tüm düzenlemeler  

 Yeni süreçlere ilişkin eksiksiz 

dokümantasyon ve sunumlar  

 Haftalık güncelleme toplantıları (WebEx) 

 

Peki, Veri Hacminiz Çok Yüksekse? 

Lütfen daha kapsamlı seçenekler için bize 

ulaşın. Daha yüksek veri hacmi ve ilave 

hizmetler için yükseltme paketleri de  

sunuyoruz. 

20+ 

dönüşüm projesi 
başarıyla tamamlandı 



 
 
  
 
 

Paket Seçenekleri  

Neden itelligence? 

 Deneyimli: 20’den fazla dönüşüm 

projesini başarıyla gerçekleştirmenin yanı 

sıra SAP S/4HANA dönüşümü alanında 

uzman bir fabrikamız var.  

 Uygun fiyatlı: Paket yaklaşımıyla bire bir 

dönüşüm imkanı.   

 Hızlı: Kısa sürede devreye alma  

 Güvenilir: 200’ü aşkı deneyimli dönüşüm 

uzmanı  

 Esnek ve Genişletilebilir: Temel 

paketinizi seçin ve kendi ihtiyaçlarınıza 

göre seçenekler ekleyin  

 Öngörülebilir: SAP Readiness Check 

uygulaması ve geçmiş deneyimlerimize 

dayanan soru setiyle öngörülebilir proje 

süresi ve risk yönetimi  

 Alışkanlıklarınıza uygun: SAP 

S/4HANA’yı bildiğiniz ve tanıdığınız 

ortamda deneyimleyin  

 Tahmin edilebilir: Canlıya geçiş için 

önceden belirlenmiş, sistem durdurma 

süreleri 

 Yönetilebilir: Düşük son kullanıcı eğitim 

maliyeti  

 Geleceğe hazır: SAP Digital Core 

avantajlarından hemen yararlanmaya 

başlayın 

 Profesyonel: Proje yönetim metodolojisi, 

dönüşüm çalışmaları şablon setleri, proje 

planı, çalışma planı, iletişim matrisi, RACI 

matrisi içermektedir. 

16-24 
 

 
 
Bulut Hizmetleri yönetimi ile ilgileniyor musunuz?  
Public Cloud Data Center iş ortaklarımız ile cazip fiyat 
tekliflerimizden yararlanın. POC veya Tam Dönüşüm için 
geçerlidir. 

it.S/4HANA conversionR2R  – Project Plan 

Çözümümüz hakkında daha 
detaylı bilgi için bizimle 
iletişime geçin: 

» iletisim@itelligencegroup.com 

» www.itelligencegroup.com/tr 

*SAP Lisans ücreti dahil değildir 

 
 
 

Kapsam 
3 sistem dönüşümü  
 
Proje Süresi 
16 - 24 hafta  
 
Paket Fiyat  
900.000 TRY’den* 
başlayan fiyatlar 

Tam Sandbox Dönüşüm 
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Bulut Hizmetleri Yönetimi   

hafta proje süresi 
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