
SAP S/4HANA Sistem Dönüşümü

Kusursuz bir dönüşüm için  
TRANS/4MATION: 

Geleceği düşünen işletmeler için, SAP S/4HANA’ya geçiş yapmak
an meselesi. Ancak sorunsuz bir geçiş sağlamak için dönüşümün
tüm fazlarını, uygun araç ve çözümleri anlamak çok önemli.
SAP S/4HANA ile sistem dönüşümü yapmayı düşünüyorsanız,
bu basit infografik, yolculuğunuz boyunca size rehberlik edebilir.
İhtiyaçlarınızı analiz edin ve bir yol haritası oluşturun.
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Kapsamlı planlama ile
SAP S/4HANA’ya giden yolu açın

Dönüşümünüzü hızlandırmak için
SAP araçlarını ve
kaynaklarını kullanın.
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3. Faz: Gerçekleştirme
Artık dönüşüm başlayabilir. Kilit görevler arasında
SAP HANA veritabanına geçiş, yazılımı en son
sürümlere güncelleme ve verileri yeni veri modeline
dönüştürme yer alıyor. Readiness Check uygulaması,
SAP bu süreçlerde size destek oluyor. Daha sonra,
yeni SAP Fiori uygulamalarını yapılandırmak veya bulut
eklentilerini uygulamak gibi özel tamamlayıcı faaliyetleri
gerçekleştirmeniz gerekebilir.

 

SAP S/4HANA dönüşümünüz için ek önerilere ve desteğe
ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçmeniz yeterli.
Uzmanlarımız, kurulumun her üç aşamasında da size
destek olarak bu yeni nesil iş paketine sorunsuz geçiş
yapmanızı sağlayabilir.

 
 
 

Danışmanlık için bize ulaşın:
» iletisim@itelligence.com.tr

2. Faz: Hazırlık
Sistem gerekliliklerini anladıktan sonra asıl hazırlık
sürecine başlayabilirsiniz. SAP bu noktada birçok
destekleyici araç sunuyor. Bu araçlar arasında
endüstri çözümlerinizi ve eklentilerinizi kontrol eden
Bakım Planlayıcsı (Maintenance Planner), planlama
yapmanızı kolaylaştırmak için Sadeleştirme Listesi
(Simplification List) ve özelleştirme için Geçiş Notları
(Migration Worklist) yer alıyor. Buna ek olarak,
Readiness Check uygulaması, SAP S/4HANA’nın işinizi
tam olarak nasıl etkileyeceğini anlamanıza yardımcı oluyor.

 

1. Faz: Keşif
SAP S/4HANA dönüşümüne hazırlanmaya başlamadan
önce, sistem gerekliliklerini düşünmelisiniz. Değer keşfi
fazında, sistemin gelecekteki kapsamını ve bunu nasıl
kullanmak istediğinizi belirlemelisiniz. itelligence, sunduğu
danışmanlık servisleri, SAP S/4HANA deneme
versiyonları ve kavram kanıtlamaları ile yol haritanızı
oluşturmanıza yardımcı olabilir.


