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NAPLÁNUJTE SVOU CESTU 
K SAP S/4HANA  

S/4HANA je nová generace systému SAP ERP, která transformuje vaše podnikání pomocí nových, invenčních způsobů a zrychlí váš růst 
a produktivitu. Přechod na S/4 HANA může být výzvou, ale s jasnou strategií jej zvládnete hladce a plynule. Rozhodněte, kterým směrem 
se vaše firma vydá a jak řešit případné nerovnosti na cestě, abyste mohli dosáhnout svého cíle podle plánu a před koncem podpory ECC 

v roce 2027.

KTEROU CESTU SI VYBERETE?  
Prvním krokem na vaší cestě k S/4HANA je zvážení oblastí, které bude potřeba vylepšit, jak nyní, tak v budoucnu, a také pochopení možností 

implementace, s ohledem na to, jaké jsou k dispozici a jak dokážou splnit potřeby vaší firmy. 

       = ANO            = NE 

ZÁKAZNÍKŮ 
MIGRUJE DO 
CLOUDU

UŽIVATELŮ SYSTÉMU 
SAP POUŽIJE 
K TRANSFORMACI 
PARTNERA SAP

ZÁKAZNÍKŮ PLÁNUJE 
NASADIT S/4HANA 
DO ROKU 2022

KONVERZE SYSTÉMU
UPGRADE Z EXISTUJÍCÍHO NASTAVENÍ 

Používáte nejnovější verzi systému SAP.

Konvertovali jste do Unicode.

Přejít na S/4HANA můžete v jednom kroku. 

Aktuální procesy podporují vaši dlouhodobou strategii.

Potřebujete využít nové obchodní procesy S/4HANA.

Plánujete převzetí stávajících vlastních aplikací.

Landscape je vaší klíčovou motivací pro přijetí S/4HANA.

Chcete konsolidovat systémy SAP. 

Chcete, aby předchozí transakční data byla k dispozici 

v S/4HANA.

Máte financování z podnikání.

NOVÁ IMPLEMENTACE 
BUDOVÁNÍ OD ZÁKLADU  

Používáte nejnovější verzi systému SAP. 

Konvertovali jste do Unicode.

Můžete přejít na S/4HANA v jednom kroku.

Aktuální procesy podporují vaši dlouhodobou strategii.

Potřebujete využít nové obchodní procesy S/4HANA. 

Vracíte se ke standardu SAP (osvědčené postupy).

Landscape je vaší klíčovou motivací pro přijetí S/4HANA.

Chcete konsolidovat systémy SAP.

Máte technické/IT financování.

KONVERZE 
SYSTÉMU

HYBRIDNÍ

NOVÁ IMPLEMENTACE

POKRAČUJTE VE SVÉ CESTĚ K SAP S/4HANA

75 %+
ZÁKAZNÍKŮ UVEDLO, ŽE HLAVNÍM 
FAKTOREM JEJICH PŘESUNU NA 
S/4HANA BYLO ZÍSKÁNÍ NOVÝCH 
TECHNOLOGIÍ A UMOŽNĚNÍ DIGITÁLNÍ 
TRANSFORMACE

HYBRIDNÍ
MIGRACE NĚKTERÝCH STÁVAJÍCÍCH PROCESŮ 

+ ZAVEDENÍ NOVÝCH 

Používáte nejnovější verzi systému SAP.

Konvertovali jste do Unicode.

Můžete přejít na S/4HANA v jednom kroku.

Aktuální procesy podporují vaši dlouhodobou strategii.

Potřebujete využít nové obchodní procesy S/4HANA.

Plánujete převzetí stávajících vlastních aplikací.

Landscape je vaší klíčovou motivací pro přijetí S/4HANA.

Chcete konsolidovat systémy SAP.

Chcete si vybrat, která transakční data mají být 

k dispozici.

Máte financování z podnikání.

* Zdroj: https://www.sap.com/documents/2019/06/ea998aa5-557d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html           * Zdroj: https://www.sap.com/documents/2019/09/ba90e429-657d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html

100 %
konzultantů s certifikací 

SAP S4/HANA

40+
migrací SAPu do cloudu

10+
milionů uživatelů převedených do cloudu  

Technologické služby SAP společnosti SoftwareONE se snaží přinést hodnotu hyperscale cloudů stávajícím i novým 
zákazníkům SAP. Naším cílem je poskytovat nejlepší poradenské a dodavatelské služby ve své třídě, které odemykají 

obchodní hodnotu stávajících investic do systému SAP i řešení nové generace S/4HANA. Můžeme vám pomoci ve všech 
aspektech vaší cesty od přijímání informovaných rozhodnutí přes implementaci až po správu cloudového prostředí SAP. Se 

správou licencí v hyperscale cloudu vám pomůže naše platforma PyraCloud.

VYDEJTE SE NA CESTU ZA S/4 HANA S NAŠIMI SLUŽBAMI

SAP + cloudové řízené služby

vaší migrace do cloudu
100 %

100 %

SOFTWAREONE VAŠIM PRŮVODCEM
Projít cestu k S/4HANA nemusí být snadné, ale SoftwareONE vám pomůže najít nejlepší trasu pro vaši organizaci
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Jak vám můžeme pomoci? 
Spojte se s námi a objevte naše 
služby v oblasti infrastruktury.
 

T: +420 241 405 297
E: info.cz@softwareone.com
www.softwareone.cz

https://www.softwareone.com/cs-cz/nase-kompetence/local/e-europe/future-datacenter/sap-on-azure-premium-assessment

