
II Fact Sheet

it.S/4HANA conversionR2R - autorskie rozwiqzanie itelligence do utomatyzacji
projektöw konwersji z SAP ERP na S/4HANA®

lnteligentna konwersja: szybka droga do systemu
SAP nowej generacji

Skonwertuj istnieji=JCY system SAP
Business Suite
Konwersja systemu to populamy spos6b na pr.tejscie

z aktualnej wersji systemu ERP (ECC 6.0) do pakietu

SAP S/4HANA Odlqd SAP oficjalnie oglosil

zakonczenie wsparda dla SAP ECC w 2025 roku,

itelligence przeprowadzito juz wielu klient6w przez

proces konwersji. Jesli al<tualnie pracujesz na
instalacji ERP 6.0, bazie HANA lub bazach firm

trzecich, to kolejnym, naturalnym krokiem jest

m.igracja Twojego systemu na SAP S/4HANA

(onPren1).

lnteligentna konwersja
Bazuj,ic na naszych doswiadczeniach projektowych

zbudowalismy rozwi4zanie, kt6re wspiera
i optymalizuje proces konwersji. it.S/41-lANA

conversionR2R pozwala w modelowym podejsciu

1:1 przen.iesc aktualne rozwi<1-2anie on-prem
do wersji SAP S/4HANA.

Korzysci

• Ograniczony czas projektu: 10-22 tygodni

• Wii:kszosc prac projektowych realizowanych

zdalnie

• 2 pakiety do wyboru: "Proof of Concept" lub

"Pelna konwersja"

• Projekt konwersji przeprowadzony zgodnie

z dokumentacj,i ,,SAP Conversion Guide"

• W pakiecie projektu uwzgli:dnione wszystkie

przed i po-konwersyjne al<tywnosci

• Wykorzystanie aktualnych narz?dzi SAP

(Maintenance Planner, SUM, DMO, SAP Readiness

Check)

• Zestaw narzi:dzi przyspieszaj,icy konwersj?

• Testy dymne w oparciu o BPML lub listi: transakcji

po zakonczeniu konwersji technicznej

Zakres oferty

• Wykonanie i ewaluacja proces6w SAP Readiness

Check

• Instalacja not OSS koniecznych do

przeprowadzenia konwersji

• CVI (Customer Vendor Integration) w wersji

podstawowej - przemode]owan.ie Business

artner6w nie jest uwzgl?dnione

• Migracja do nowej Ksii:gi Gl6wnej za pomoc<}

narz?dzi konwersyjnych

• Konwersja z wersji SAP ECC EHP7 lub wyzszej

(inne wersje EHP dodatkowo platne)

• Srodowisko 2 lub 3-systemowe, l klient per
system

• Do 5 jednostek gospodarczyd1

• Przeniesienie dokument6w finansov.-ych z lO lat

• Modyfikacja kodu (max. 200 objek1.6w klienckich)

• Migracja kluczowych modul6w ECC do S/4HANA:

FI, CO, MM, SD, PP, QM, PS, PM, CS, WM, HCM

• Ustawienie 20 standardowych aplikacji FIORI

(nie uwzgli:dniono instalacji i konfiguracji

serwera)

• Pelny pakiet dzialati konfiguracyjnych w ramach

krok6w przed i pokonwersyjnych

• Pelna dokumentacja projektowa

• Cotygodniowe status calle (WebEx)

Szerszy model wspölpracy?
Prosimy o kontakt, aby porozmawiac o szerszym
modelu wsp61pracy. Oferujemy dodatkowe us{ugi

i rozszerzone pakiety wsp6lpracy podczas konwersji.

Zrealizowanych z sukcesem
projektöw konwersyjnych
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it.S/4HANA conversionR>R - plan projektu

Utrzymanie S/4HANA • Managed Cloud Services

Skontaktuj si? z nami, aby dowiedziec si?

Zainteresowany ustugami Managed Cloud Services?

Wybierz preferowanq opcjl;!, jeden z obiektow itell1gence Data
enter lub dostawcl;! uslug Public Cloud np. AWS i skorzystaj
z atrakcyjnych pakietöw cenowych. Oost!;!pne dis pakietu POC lub
Full Conversion.

-0- Zakres -0- Zakres
1 konwersja systemu 4 konwersje systemu

L1 Czas projektu L] Czas projektu
10 - 12 tygodni 20 - 22 tygodni

([J Fixed Price ([J Fixed Price
lndywidualna wycena lndywidualna wycena

Pelna konwersjaProof of Concept

Dost?pne pakietyDlaczego itelligence?

• Doswiadczenie: 20+ zrealizowanych z sukcesem

projek16w konwersji oraz Cemrum Kompetencyjne

dla konwersji S/4HANA

• Dos?pnosc cenowa: model fix price, dzi\'ki

podejsciu pakietowemu i niewielki wplyw na
obci?zenie wewn?trznych 7.asob6w

• Szybkosl:: kr6tki czas projektu

• Niezawodnosc: 200+ wykwalifikowanyd1

ekspert6w w obsz.arze projekt6w konwersyjnyd1

• Elastycznosc: pakietydo wyboru: bazowy lub

rozszerzony o opcje dodatkowe zgodn ie

z potrzebami pr<1edsi?iorstwa

• Przewidywalnosl:: Potwierdzone praktyczne

doswiadczenia, podejscie aparte o kwestionariusze

oraz SAP Readiness Check

• Bez zaklöceri: sprawdz SAJ' S/41-IANA w znanym
srodowisku

• Przewidywalnosc: tylko zaplanowane pr/.estoje

techniczne i biznesowe

• tatwo zarzc1dzalny system: Niski kosztszkolen

uzytkownik6w koncowych

• Profesjonalizm: zestaw nar:z,:dzi wspieraj?cych

konwersji:: zestawy szabloo6w, plany projektu, plany

dzialan, macierzy komunikacyjne, macierzy RAC!

10-22
tygodnii • czas realizacji projektu

. . .. .w1?ceJ a rozw1<Jzamu:

» offers@itelligence.pl
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