S/4HANA CLOUD

CTAC S/4HANA
ASSESSMENT

Met traditionele ERP-systemen kunt u nooit exceptionele dingen doen.
Daarom stappen veel organisaties over op een moderne digitale kern die
nieuwe kansen voor groei blootlegt: SAP S/4HANA. Wanneer is voor u het
juiste moment om deze stap te zetten? En hoe sluit u dit nieuwe ERP-systeem
zo goed mogelijk aan op uw eigen specifieke processen? Het Ctac S/4HANA
Assessment maakt het inzichtelijk.

Over S/4HANA

Ctac S/4HANA Assessment

In de ERP-wereld kunt u tegenwoordig niet om SAP

SAP S/4HANA kent veel voordelen, zoals de gebruiks-

S/4HANA heen. Enerzijds komt dat doordat de waarde

vriendelijke user interface Fiori, de mogelijkheid om

van de oplossing zich steeds weer bewijst, en anderzijds

eenvoudig aan te sluiten op trends als robotization en

is er ook een praktische reden: in 2025 stopt SAP met

Internet of Things, een moderne architectuur met een

de ondersteuning van ECC. Bij Ctac willen we u helpen

lagere TCO en altijd accurate data, en het snel ontdek-

om zelf het moment van overstappen te bepalen. Dat

ken van strategische kansen en nieuwe businessmodel-

moment is namelijk bepalend voor het toekomstige

len. Maar om die voordelen volledig te benutten, moet u

succes van uw organisatie. Bent u te vroeg, dan voegt de

eerst kritieke keuzes maken over de implementatie. Die

oplossing nog niet direct optimale waarde toe en is een

keuzes kunnen complex zijn en hangen vaak ook weer

transitie mogelijk niet de beste tijdsbesteding. Bent u te

samen met andere overwegingen. Met het Ctac

laat, dan zet u de voorsprong van uw organisatie op het

S/4HANA Assessment helpen we u hierbij. Dit is een

spel. Dat kan niet de bedoeling zijn.

uitvoerig onderzoek, waarbij Ctac alle factoren onder de
loep neemt die van invloed zijn op het succes van een
overstap: uw huidige processen, uw organisatie en uw
architectuur. Zo weet u zeker dat de stap naar S/4HANA
zo soepel mogelijk verloopt, dat het nieuwe systeem u
echt helpt te groeien en dat de investering zich
maximaal uitbetaalt.
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HET CTAC S/4HANA ASSESSMENT BESTAAT UIT VIJF ONDERDELEN:
1. Introductie S/4HANA en Fiori

4. Eigen input

We vinden het belangrijk dat u precies weet waarvoor u

Dit onderdeel loopt parallel met de onderdelen 2 en 3.

kiest. Daarom beginnen we het assessment met een

Het is ons doel om een persoonlijk advies uit te brengen

eendaagse kennismaking met SAP S/4HANA. Wat zijn de

over uw route naar succes en mogelijke efficiëntieslagen,

voordelen, eigenschappen, implementatiescenario’s,

helemaal toegespitst op uw organisatie. Dat lukt alleen

best practices en functionaliteiten? En hoe ziet de nieuwe

als we van u relevante informatie over uw huidige

user interface Fiori eruit? Daarnaast plaatsen we ERP in

IT-architectuur en uw strategische doelen ontvangen,

een bredere IT-context en leggen we uit hoe u met de

bijvoorbeeld over de huidige knelpunten, bestaande

pace layered architecture van Gartner diverse niveaus van

processen, het interne draagvlak en de bereidheid om

verandering faciliteert.

maatwerk te minimaliseren.

2. Fit/Gap-analyse

5. Het adviesrapport

Wat brengen de S/4HANA best practices u? Wat kan

De bovenstaande vier onderdelen resulteren in een

standaard en wat niet? In hoeverre worden uw bestaande

compleet adviesrapport met alle overwegingen,

add-ons, integraties en processen verstoord bij een

aandachtspunten en randvoorwaarden om een overstap

overstap? Is het mogelijk uw huidige maatwerk ergens

naar S/4HANA tot een succes te maken. U krijgt inzicht in

anders onder te brengen of wilt u uw huidige maatwerk

de best passende keuzes die u van uw huidige situatie

juist eens kritisch tegen het licht houden? Deze

naar uw gewenste situatie brengen. Welke

functionele fit/gap-analyse brengt het naar de

mogelijkheden voor groei en innovatie kunt u benutten?

oppervlakte.

Welk scenario en welke fasering past bij uw organisatie?
Wat is de impact voor uw organisatie, en waarborgt de

3. De opties

continuïteit van uw bedrijfsprocessen? Dit rapport is alles

Conversie, greenfield-implementatie of een aanpassing

wat u nodig heeft om de gevolgen te overzien en alle

van uw huidige SAP ECC. Er leiden meerdere wegen naar

kansen voor groei op het juiste moment te benutten.

succes, maar welke weg past het beste bij uw
organisatie? In deze fase brengen we alle opties in kaart,
inclusief de voor- en nadelen. Daarbij houden we
rekening met uw bedrijfsprocessen, uw organisatie en uw
IT-architectuur. Daarnaast brengen we advies uit over de
fasering en over het beste moment om met het traject
van start te gaan.
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Activiteiten

Output

1 Introductie
(1dag)*

Uitleg over S/4HANA en Fiori.
De belangrijkste voordelen,
eigenschappen en
functionaliteiten.

Kennis opbouw binnen team van
de klant.

2 Fit-gap analyse
(4 dagen)*

In kaart brengen van de match
tussen de huidige (ECC)
functionaliteit en de standaard
S/4HANA best practice processen.

• 	Business Scenario 		
Recommendation
• Fiori App 			
Recommendation
• Readiness check (indien mogelijk)
• Huidige functionaliteit maatwerk
vs standaard S/4HANA best
practice

3 De opties
(3 dagen)*

In kaart brengen van de
verschillende opties:
• Huidige SAP behouden en
aanpassen
• Gefaseerd over naar S/4HANA
• Conversie of Greenfield

Overzicht van de opties met de
belangrijkste voor- en nadelen voor
de klant per oplosrichting. (ppt)

4 Adviesrapport
(2 dagen)*

Nadere uitwerking adviesrichting
m.b.t. impact en kostenindicatie +
indicatie business benefits.

Adviesrapport met belangrijkste
bevindingen, adviezen en risico
verslag.

5 Input klant

• Huidige IT architectuur
rondom ECC
• Overzicht huidige knelpunten

• Overzicht relevante interfaces
• Overzicht bestaande processen

Waarom Ctac?

waardoor we de gevolgen van een overstap snel

Als Platinum Partner van SAP en expert in de retail-,

overzien. Daarnaast staat uw organisatie en uw succes bij

wholesale-, manufacturing- en woningcorporatiebranche

ons altijd voorop. Dat resulteert in een eerlijk advies.

is Ctac als geen ander in staat om de brug te slaan tussen

Want we zouden u nooit adviseren om een overstap of

uw ambities, processen en systemen. We kennen alle

nieuwe implementatie aan te gaan als u daar (nog) niet

mogelijkheden en onmogelijkheden van S/4HANA,

voldoende voordeel uit haalt.

Meer weten?
Uw organisatie is te belangrijk om een nieuw ERP-systeem te implementeren simpelweg omdat de ondersteuning van
ECC stopt. Wilt u het maximale uit S/4HANA halen? En kunt u hulp gebruiken om inzicht te krijgen in alle complexe
afhankelijkheden en keuzes die bij een overstap komen kijken? Dan is het Ctac S/4HANA Assessment interessant voor u.
Vraag uw Ctac-contactpersoon naar de mogelijkheden of mail info@ctac.nl

* Het aantal dagen omvat de ingeschatte inspanning. Hiervan zal een deel op locatie plaatsvinden,
het overige deel is voorbereiding en uitwerking.

