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SNP S/4HANA Conversion Set to kompleksowy pakiet usług, narzędzi oraz 
metodyka, które umożliwiają przedsiębiorstwom konwersję środowiska 
SAP ERP/ECC na S/4HANA – w sposób szybki, bezpieczny i przewidywalny.

Dzięki użyciu standardowej 
metodologii oraz gotowych 

narzędzi informatycznych całkowity 
czas konwersji można skrócić do 
4 miesięcy (wersja Standard Set). 

Dobrze przetestowana metodyka, 
zespół doświadczonych konsultantów 

zajmujących się konwersją oraz 
unikalne podejście

oparte na oprogramowaniu 
minimalizuje ryzyko projektu.

Dobrze zdefiniowany zakres 
projektu zapewnia powtarzalne 
rezultaty i pozwala zaoferować 

stałą cenę (od 104 000 €
– wersja Standard Set).

Wykonaj konwersję na S/4HANA w trzech krokach
dzięki pakietowi SNP certyfikowanemu przez SAP  

Szybka PrzewidywalnaBezpieczna

SNP S/4HANA
Conversion Set

SAP ERP/ECC SAP S/4HANA 

1. Analiza
środowiska SAP 

za pomocą 
oprogramowania SNP

2. Konwersja
systemu za pomocą SNP 
S/4HANA Conversion Set 
– w wersji Standard Set 

lub Extended Set

3. Użytkowanie
S/4HANA i rozwój 

o nowe funkcjonalności
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SNP S/4HANA Conversion Set  - metodyka

Przygotowanie

■ Największy partner SAP w Polsce
■ Ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń
■ Największy zespół specjalistów
■ Pełny zakres usług wdrożenia, rozwoju i utrzymania 
systemów SAP
■ Jesteśmy częścią Grupy SNP – światowego lidera 
w realizacji projektów transformacji środowiska SAP
■ Doświadczenie w realizacji projektów migracji SAP, 
takich jak migracja do SAP HANA oraz S/4HANA
■ Gotowe rozwiązania informatyczne wspierające projekty 
migracji SAP

SNP Poland (do roku 2017 – BCC) to jeden z największych 
i najbardziej doświadczonych partnerów SAP w Europie 
Środkowej oraz Wschodniej. SNP SAP Experts to zespół 
niemal 200 specjalistów od aplikacji i technologii SAP. 
Dużym atutem firmy jest jej 20-letnie doświadczenie we 
wdrażaniu systemu SAP i realizacji projektów rozwojowych 
dla kilkuset klientów. Centrum kompetencyjne SAP 
w SNP Poland świadczy pełny zakres usług związanych 
z systemami SAP.

Integracja klienta/dostawcy
■ Weryfikacja zakresów numerów 
klienta / dostawcy
■     Rozpoczęcie korzystania z SAP
Business Partner
■ Dostosowanie interfejsów klient            
/ dostawca
■ Reorganizacja

Konwersja systemu SAP ECC na 
S/4HANA
■ Faza przygotowania
■ Konwersja techniczna za pomocą SUM
■ Konwersja finansów
■ Działania po zakończeniu konwersji
■ Konfiguracja SAP Gateway i SAP Fiori

Obsługa systemu S/4HANA
■ Lepsze wykorzystanie bieżących 
transakcji (np. szybsze przetwarzanie, 
raportowanie online itd.)

Kolejne projekty wykorzystujące 
nowe / aktualne uproszczenia 
SAP S/4HANA
■ Tworzenie nowych raportów za 
pomocą systemu SAP Embedded 
Analysis (raportowanie w czasie rzeczy-
wistym)
■ Rozpoczęcie korzystania z nowych 
transakcji w interfejsie SAP Fiori (szcze-
gólnie przydatne w przypadku kokpitów 
raportowania i kokpitów menedżera)
■ Wdrożenie innych uproszczeń

Szybka analiza systemu oparta na 
oprogramowaniu
■ Wykorzystanie systemu SNP System 
Scan do pobrania danych dotyczących 
analizy
■  Wykorzystanie platformy SNP Cristal 
Bridge do wizualizacji i przedstawienia 
analizowanych danych

Szybka weryfikacja ewentualnych 
warunków wstępnych i dodatkowych 
opcjonalnych elementów
■ Sprawdzenie warunków wstępnych 
na podstawie warunków pakietu do 
konwersji
■ Identyfikacja dodatkowych elementów, 
które mogą być wymagane dla projektu

Konwersja Obsługa

SNP S/4HANA Conversion Set  - warunki wstępne i wersje
Bieżące środowisko SAP

Jeśli Państwa system nie spełnia tych warunków wstępnych, zalecamy SNP S/4HANA Fitting – szczegółową 
analizę umożliwiającą przygotowanie optymalnej strategii migracji dla bardziej złożonych środowisk SAP.

SNP S/4HANA Conversion Set - wersja

■ Struktura złożona z 2-3 systemów, 1 klient na system
■ SAP ECC 6.0 (dowolny system EHP)
■ Moduły SAP FI/ FI-AA/ CO/ MM/ SD  
■ Wielkość bazy danych w GB<= 750
■ Jedna jednostka gospodarcza SAP

■ Struktura złożona z 2-3 systemów, 1 klient na system
■ SAP ECC 6.0 (dowolny system EHP)
■ Moduły SAP FI/ FI-AA/ CO/ MM/ WM/ SD/ PP/ HR* 
(HR pozostaje bez zmian)
■ Wielkość bazy danych w TB<= 2
■ Maksymalnie trzy jednostki gospodarcze

STANDARD SET

4 - 5 miesięcy
€ 104k

EXTENDED SET

6 - 7 miesięcy
€ 226k


