
SAP Usage & Digital Access Assessment

Met het SAP Usage & Digital Access Assessment van SoftwareONE helpen we je graag om aan jouw 
SAP behoeften voldoen:

› Bekijk jouw SAP-contracten en order forms om risico's en kansen te begrijpen;

› Een high-level data-analyse over het huidige SAP consumptieverbruik. De resultaten kun je
gebruiken in de onderhandelingen met SAP;

› Evalueer de kosten, voordelen en alternatieven om wel/niet over te stappen op het DAAP-
programma.

› Eindrapportage met alle data en aanbevelingen.

SoftwareONE zorgt dat je precies begrijpt hoe het tellen van de documenten in zijn werk gaat en wat 
de implicaties zijn van het nieuwe licentie model ten opzichte van het legacy model. De ‘SAP Usage & 
Digital Access Assessment’ is een ‘standaard versie’ van onze SAP Advisory Services en is geschikt voor de 
sectoren: Onderwijs en Zorg.

SAP Advisory Services Standard
Met onze SAP assessment voor de sectoren Zorg en Onderwijs verkrijg je 
snel inzicht in je huidige SAP gebruik zoals ‘Indirect Use’
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› Top-20 meest veelbelovende SAP Service Providers (CIO
Review)

› APAC Top-25 Solution Providers (CIO Outlook 2017)

› +150 SAP projecten afgerond

› +40 SAP cloud migraties

› Microsoft Top Performer for SAP on Azure Partner Award

› Gemiddeld hebben onze consultants 8-27 jaar SAP
technology ervaring

› 60+ SAP consultants wereldwijd

› 100% van de consultants zijn SAP S/4HANA gecertificeerd

› 6.5% van SAP HANA on Azure projecten

› 15+ SAP Commercial & Licensing Advisors wereldwijd


