SAP S/4HANA

PITCH

Lad 2BM være din matchmaker
og tag på dit livs date med HANA
• Find ud af hvilke konkrete muligheder og fordele, S/4HANA kan tilbyde dig
• Få hjælp til at afdække de spørgsmål, der følger i kølvandet på tankerne om en opgradering
• Bevar fuld kontrol med omkostningerne, mens du lærer S/4HANA nærmere at kende

Mere klarhed. Mindre kompleksitet
Kom tættere på de rigtige beslutninger
Hos 2BM har vi fuld forståelse for, hvis du indimellem
står med en fornemmelse af usikkerhed og tvivl, når
der tales S/4HANA. Det kan være svært at skære ind
til kernen og tæmme de lidt vidtløftige begreber.

SKAL
VI KO
SAMM MME
EN ?
O
JA NEJ mAå
ske

Alle virksomheder har et uudnyttet potentiale. Derfor
handler det om at finde en it-partner, som kan bringe
indsigt til din forretning og strømline dine processer
og arbejdsgange, så du selv kan identificere udviklingsmuligheder og øge dine forretningsfordele.
2BM er den partner. Vi bringer dig tættere på de
rigtige beslutninger.

Vidste du, at
• HANA er SAPs in-memory database?
• hvis du flytter din nuværende SAP ERP løsning til
HANA, skifter du udelukkende databasen?
• S/4HANA er SAPs næste generations business
suite efter SAP ERP? – og at denne suite er
designet til udelukkende at køre på HANA?
• S/4HANA har ny tabel og kodestruktur, der
forenkler datastrukturen?
• Fiori er SAPs nye brugergrænseflade, som i
fremtiden vil blive hovedindgangen til SAP
(SAP GUI er dog fortsat tilgængelig)?

2BM giver dig klarhed. Vi tæmmer begreberne for dig.
Vi er sat i verden, fordi vi både kan og vil løfte
komplekse og omfattende projekter og problemstillinger. Vores mål er at gøre det sværttilgængelige
ligetil og nå ind til kernen, så vi sammen med vores
kunder kan forstærke og forstørre det, der i forvejen
virker – og samtidig skabe noget, der aldrig er set
før.

• Fiori er bygget på HTML5, som igen er bygget op
omkring apps, der kan tilgås fra såvel din mobil
som tablet og desktop?
• Fiori er tilgængelig på SAP ERP? – dog med den
klare forskel, at Fiori med S/4HANA er en
integreret del af systemet?

Sådan er det også med S/4HANA.
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Tre enkle trin
En anderledes matchmaker med et
anderledes datingkoncept
For at gøre S/4HANA så nærværende og levende
som muligt agerer vi matchmaker og introducerer
et datingkoncept, der er udover det sædvanlige,
fordi det – ligesom os – er drevet af nysgerrighed
og en evne og vilje til at stille de opklarende
spørgsmål – og hjælpe dig med at finde svarene.
Med 2BMs datingkoncept og dets tre enkle trin
hjælper vi dig til at se, hvordan:
• S/4HANA giver dig morgendagens nøgletal
allerede i dag og hjælper dig med at flytte
ressourcer til innovation og skabe nye, kundeorienterede løsninger

Som matchmaker er vi derfor med dig hele vejen,
men du bestemmer farten og er med til at lægge ruten.
Vores bidrag er et specialudviklet datingkoncept i
tre enkle trin, som gør det muligt for dig gradvist at
beslutte, hvor langt du vil gå i din jagt på at finde ud
af, at HANA er pigen for dig:
• Trin 1: Skal det bare være en date?
• Trin 2: Skal I være kærester?
• Trin 3: Vil du giftes?
Vi gør det nemt for dig at sætte X ud for JA.

• S/4HANA sætter dig i stand til at skære igennem
kompleksiteten og de store mængder data og
informationer for at skabe klarhed, så du kan
komme hurtigt videre
• S/4HANA kan gøre det nemmere for dig at definere
og fokusere på, hvad der er de rigtige prioriteringer, så du kan tænke frem, tage action her og
nu og dermed skabe større værdi for dig selv, dine
kunder og samarbejdspartnere.
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Trin 1 – Tag på date med HANA
Tag på date med HANA

Oplev forskellen

Hos 2BM giver vi dig mulighed for at låne et S/4HANA
demo-miljø i 5 dage.

Vores mål er at vise dig, hvad du kan med it – og
med S/4HANA. Du kan reducere kompleksiteten i din
virksomheds daglige drift, som har en tendens til at
æde hovedparten af din it-funktions ressourcer.
Du kan forenkle dine medarbejderes dagligdag og
arbejdsprocesser – og flytte væsentlige ressourcer
til innovation og nye, kundeorienterede løsninger.

Dag 1 får du besøg af en konsulent fra 2BM, der
vil vise dig lidt mere om, hvordan S/4HANA ser ud.
Konsulenten giver en demo og gennemgår udvalgte
processer, hvoraf du vælger op til fem – eller det,
der er i praksis svarer til ca. 1/2 dags gennemgang.
Derefter opretter konsulenten op til fem brugere i din
virksomhed, som alle får adgang til S/4HANA systemet, inkl. samtlige processer og transaktioner.
Dag 2 – 4 giver dig mulighed for ’at prøve systemet
af’. Du og dine kolleger kan i ro og mag lære S/4HANA
at kende og få en fornemmelse af, hvordan systemet
fungerer. I løbet af disse dage kan I ligeledes maile
os alle jeres eventuelle spørgsmål, som vores konsulenter så sidder klar til at besvare.
Dag 5 følger jeres 2BM konsulent op med et erfaringsopsamlingsmøde, hvor I bl.a. får udleveret en samlet
liste over de Q&As, I har udvekslet i perioden.

Klæd dig på til det

Vi giver dig:
• En intro til og oversigt over de tekniske 		
forbedringer, S/4HANA tilbyder
• En præsentation af den nye brugergrænseflade
• En gennemgang af udvalgte transaktioner
• En mulighed for at introducere S/4HANA til
udvalgte brugere og lade dem selv dykke ned i
de mange, nye muligheder
• Adgang til dit eget S/4HANA demo-miljø i 5 dage.
Tidsforbrug: 1 uge

Vores datingkoncept har sit omdrejningspunkt i at
gøre det let for dig. Du skal derfor kun forberede ganske
få ting forud for din date med HANA, nemlig at:
• vælge 5 processer, der er særligt interessante for
dig og din virksomhed at få demonstreret på
S/4HANA platformen
• identificere op til 5 navngivne brugere fra din
virksomhed, som alle skal have adgang til
S/4HANA i datingperioden
• forberede de 3 vigtigste spørgsmål, du gerne vil
have, konsulenten har forberedt til demo- og
undervisningsmødet den første dag.
Ovenstående beder vi dig om at registrere på 2BMs
HANA dating site: 2bm.com/HANA_dating.
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Trin 2 – Bliv kæreste med HANA
Bliv kæreste med HANA

Oplev forskellen

Efter din date med HANA er du sandsynligvis blevet
lidt småforelsket og kan se en lang række fordele
ved at se endnu mere til hende. Vi giver dig derfor
muligheden for at prøve dit helt eget S/4HANA miljø
baseret på en kopi af din virksomheds produktionsdata. Det vil give dig indsigt i den opgave, du står
overfor i forbindelse med en eventuel migrering.

At være kæreste med HANA er – og skal være –
noget specielt. Det skal differentiere dig og sikre, at
du står stærkere og distancerer dine konkurrenter.

Men … går det for hurtigt?
Selvom din date med HANA gik godt, er du måske
stadig ikke helt sikker. Derfor står vi hos 2BM klar til
at udfylde vores rolle som matchmaker: Vi leverer
ganske enkelt en datingprofil til dig, så du ved, om I
er kompatible, inden du går videre.
Datingprofilen udgør en evaluering af dit sourcesystem,
hvor vi hos 2BM analyserer din nuværende systemopsætning og leverer en række konkrete rapporter.
Med 2BMs datingprofil i hånden har du således en
personlig analyse af, hvordan din virksomhed passer
til S/4HANA, og som forbereder dig på de næste
vigtige skridt.

Derudover skal det give dig:
• En drejebog og en samlet aktivitetsplan for dit
migreringsforløb, inkl. en oversigt over de
nødvendige tiltag, der skal gennemføres
• Estimater over de enkelte opgaver, der skal
udføres, inkl. en kategorisering af ’før’, ’under’
og ’efter’ migreringen
• Et system baseret på dine egne data – enten
som ren HANA eller S/4HANA – til demo i din
virksomhed og til dialog og sparring om fremtiden
på og med HANA.
Implementeringstid: 1 måned.
Du får adgang til miljøet i 3 måneder.

Klæd dig på til det
Hos 2BM ønsker vi fortsat, at det skal være så nemt
for dig som muligt. Det eneste, du derfor skal gøre,
inden du kan blive kæreste med HANA, er at:
• generere en ny og opdateret SAP Early Watch
rapport. Det kan du enten selv gøre eller bede os
hos 2BM om at trække rapporten for dig. Den skal
anvendes i forberedelsen af det miljø, opgraderingen
skal foregå på
• tage en kopi af dit SAP miljø. Vi giver dig udførlige
instrukser om hvordan
• bestemme dig for hvilken opgraderingsstrategi,
der passer bedst til din virksomhed:
• Du bliver partner med HANA uden at gå på S/4
• Du går all-in og vælger både HANA og S/4.
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Trin 3 – Gift dig med HANA
Gift dig med HANA

Oplev forskellen

Med en vellykket date og kærestetid som beslutningsgrundlag er du nu klar til at tage det endelige
skridt, hvor du siger JA til at blive gift – og til at flytte
hele dit system over på S/4HANA.

Hos 2BM har vi oplevet det hele før. Det var de
samme problemstillinger, virksomheder og organisationer som din stod overfor i begyndelsen af 00’erne,
da der skulle opgraderes fra SAP R/3 til ERP. Nu er
det så migrering og opgradering fra ERP til S/4HANA.
Vi har ikke læst os til det. Vi har prøvet det – projekt
for projekt, opgave for opgave – og det er derfor, vi
mener at være den bedst mulige matchmaker for
netop dig og HANA.

Hos 2BM mener vi, at du er klædt på til det, og at
du aldrig har været mere klar.
Vi ved imidlertid godt, at det aldrig er en triviel
opgave at migrere produktive systemer, og at det
kræver et særdeles grundigt testforløb. Men fordi
du skal i gang med en proces, der på mange måder
minder om den migrering, du har foretaget allerede,
er opgaven kendt og øvelsen dermed langt mere
enkel. Samtidig vil drejebogen og aktivitetsplanen
danne et solidt fundament, når det nu er dine
produktive systemer, der er i spil.
Hos 2BM holder vi dig i hånden hele vejen og sikrer,
at alt forløber, som det skal. I praksis betyder det, at
vi fører dig godt og sikkert igennem tre migreringer,
inden du til slut migrerer dit produktionssystem til
S/4HANA.

Forskellen og fordelen for dig vil være både mærkbar
og målbar. S/4HANA er din billet til næste generations business suite, der er bygget på en så
avanceret in-memory platform, at nye, enklere og
hurtigere datastrukturer sætter dig i stand til at
gentænke både dine processer og din samlede itløsning. Det giver dig udsigt til lavere omkostninger,
mere optimering samt flere og hurtigere analyse- og
rapporteringsmuligheder. Desuden er det en ekstra
fordel ved S/4HANA, at SAPs nye brugergrænseflade Fiori automatisk følger med og giver dig, dine
medarbejdere og kolleger mulighed for at tilgå SAP
systemet direkte fra alle devices – uanset om det er
mobil, desktop eller tablet.
Tilbage er der vist kun at spørge, om du nu svæver i
skyen eller fortsat er jordbunden on premise?
Implementeringstid:
Afhænger af kompleksiteten af dit system, og af hvor
stor en opgave en fuld migrering er. Kontakt os og få
et tilbud.

6

Bliv klar til fremtiden i dag
Oplev selv værdien
Når man har fundet den, man gerne vil dele resten af
sit liv med, er det mest naturlige, at man bare gerne
vil have, at resten af ens liv starter så hurtigt som
muligt. 2BM skyder din fremtid i gang allerede i dag.
Vi er med dig fra din allerførste date med HANA og
står også meget gerne ved din side, når du tager
beslutningen om, at hun for alvor er pigen for dig –
og I skal giftes.
Hos 2BM koncentrerer vi os om, præcis hvor og
hvordan vi kan skabe målbar værdi og vækst for
vores kunder. Derfor giver vi dig – via dette nytænkende datingkoncept – et realistisk indblik i dine
muligheder for at levere endnu bedre resultater.
Vi går benhårdt efter at vise, at S/4HANA er en
teknologi, du med fordel kan skrue på for at omstille
dig til markedet og fremtiden. På den måde sætter
vi fremtiden i spil allerede i dag.

• Hvis du vil have morgendagens nøgletal allerede
i dag
• Hvis du vil reducere kompleksiteten og træffe
beslutninger baseret på realtidsdata
• Hvis du vil give dine medarbejdere og kolleger en
langt mere enkel og intuitiv brugeroplevelse
• Hvis du vil flytte ressourcer til innovation og skabe
nye, kundeorienterede løsninger
Så er HANA pigen.
Så er S/4HANA dit perfekte match.

For en uddybende dialog om muligheder,
fordelagtige priser mm., kontakt os direkte.
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Grundelementet i alt, hvad vi arbejder med, er effektivisering. Vi er konstant på udkig efter,
hvor vi kan bidrage til et løft i produktiviteten hos vores kunder. Det ligger dybt i vores DNA,
at kunderne kommer først. Som kunde er det konsekvent dine behov, der sætter dagsordenen. Dine ønsker, der ligger til grund for vores arbejde. Og dine krav, vi analyserer og
arbejder målrettet for at imødekomme. Det er for dig – og til dig – at vi dagligt arbejder
for at bringe morgendagens teknologi ind i nutidens forretningsprocesser.

Læs mere på www.2bm.com eller kontakt os direkte

2BM A/S er en førende SAP it-, konsulent- og udviklingsvirksomhed, der bringer morgendagens teknologi ind i
nutidens forretningsprocesser. Selskabet blev grundlagt i år 2000 med et formål om at understøtte stadigt mere fremsynede og kvalitetsbevidste virksomheder og organisationer med primært HR- og mobile erhvervsløsninger. Siden er selskabet vokset fra at være en af Danmarks og Nordens ledende nichevirksomheder inden for de to nævnte forretningsområder til i dag at være en strategisk full service provider med fokus på levering af optimering af forretningsværdi på tværs
af teknologier, platforme og produkter. Missionen er forblevet den samme: At effektivisere måden, virksomheder driver forretning på og dermed sætte strøm til THE FUTURE@WORK. Det handler om at skabe fremtidens arbejdsplads i bred forstand.

2BM A/S

+45 35 55 55 75

info@2bm.com

2bm.com

