Česká lokalizace SAP S/4HANA pro podporu
standardních podnikových procesů
Světové hospodářství prochází zásadními změnami,
digitální transformace se nevyhýbá žádnému odvětví.
Jde o revoluci, která může snadno z lídrů trhu udělat
malé hráče a naopak těm malým přinést úspěch.
Zvyšte svou konkurenceschopnost rychlejším,
přesnějším a efektivnějším řízením firemních
procesů s využitím moderních podnikových aplikací
SAP, na kterých jede třetina světové ekonomiky.

Co je S/4.CZ?
Jde o plně lokalizované ERP řešení SAP S/4HANA (on
premise) pro české legislativní prostředí s funkcionalitou pro podporu standardních podnikových procesů.
Jeho hlavní přidanou hodnotou je přednastavená funkcionalita S/4HANA pro podporu více než 60 standardních podnikových procesů s intuitivním rozhraním,
které značně zjednoduší práci uživatelů ve vazbě na
konkrétní pracovní role.
Řešení S/4.CZ urychlí zákazníkům implementaci ERP
systému SAP S/4HANA dle metodiky SAP Activate, což
jim významně sníží náklady na pořízení systému a zároveň usnadní budoucí plánování na jeho další rozvoj
a rozšiřování. To vše v rámci aktuálních legislativních
požadavků.
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Komu je řešení S/4.CZ určeno?
S/4.CZ je určeno obchodním i výrobním
společnostem, které hledají stabilní a ověřené
řešení pro komplexní řízení firmy, které podpoří
jejich růst i zavádění inovací a poskytne jim snadný a
transparentní přístup k datům v reálném čase.

Hlavní výhody S/4.CZ?
Snížení provozních nákladů díky využití
standardizovaných procesů postavených na
nejlepších postupech, které využívají léty prověření
zkušenosti společnosti SAP a jejich zákazníků.
Poskytnutí bezprostředních zkušeností se SAP
S/4HANA včetně okamžitě použitelných scénářů
k vyzkoušení.
Skutečné řízení procesů v reálném čase.
Umožnění správy nadnárodních společností, jejich
divizí, poboček a účetních standardů jak z globální,
tak i národní úrovně.
Naplnění požadavků národních předpisů.
Možnost porovnání původního uživatelského
rozhraní a nového Fiori uživatelského rozhraní.

Jaké procesy S/4.CZ pokrývá??
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and Infrastructure
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Řešení S/4.CZ využívá vždy nejnovější on premise
verzi systému SAP S/4HANA a obsahuje řadu nových
funkcí včetně integrace na SAP Cash Application nebo
Product Lifecycle Management (PLM).

Řešení poskytuje analytický obsah včetně
provozního reportingu, který využívá
aplikace SAP FIORI. Nabízí integraci
do cloudových SAP řešení, jako jsou
SuccessFactors Employee Central nebo Ariba.

Jak probíhá nasazení S/4.CZ?
Řešení S/4.CZ díky nové metodice SAP Activate
zcela mění přístup k implementaci. V prostředí
přednastavených procesů se zákazník přímo
seznamuje s optimalizovanými postupy a společně
s implementačním týmem Sabris posuzuje konkrétní
přínosy pro jeho podnikání.
Cílový koncept tedy vzniká na základě reálné zkušenosti zákazníka, nikoliv jako představa, a obsahuje popis
výjimek, které je třeba pro zákazníka do již existujících
procesů zapracovat.
S ohledem na již připravené standardní procesy se
výrazně zvyšuje rychlost implementačního projektu a
tím také roste kontrola nad náklady a celkovou cenou,
kterou zákazník za nasazení SAP S/4HANA zaplatí. Celý
proces nasazení od Kick off až po Go Live ve společnosti střední velikosti trvá zhruba 4 měsíce.
Uživatelsky intuitivní prostředí SAP FIORI navíc výrazně
zkracuje dobu zaučení nových uživatelů. Nicméně ani
znalosti zkušených SAP uživatelů nepřijdou nazmar,
díky možnosti provozovat většinu transakcí také stále
v tradičním SAP GUI.

Proč spolupracovat se Sabris?
Sabris je obchodním a servisním partnerem SAP již
více než 20 let.
Sabris je jako jeden z mála držitelem certifikátu
PCoE (Partner Center of Expertise) – poskytuje
služby a podporu SAP produktů v nejvyšší kvalitě,
dle platných standardů společnosti SAP.
Sabris má zkušenosti z realizace již několika SAP
HANA projektů, dva z nich získaly ocenění SAP CEE
Quality Awards.
Sabris má od roku 2016 jako první v regionu CEE
funkční referenci na SAP S/4HANA včetně financí,
výroby a logistiky ve společnosti Marvinpac CZ.
Sabris jako první v regionu CEE implementuje plně
automatizovanou výrobu s využitím Industry 4.0,
řízenou systémem SAP S/4HANA 1610 (Cherkizovo
group).
Sabris má jako první na trhu CEE vyškolený a
certifikovaný tým na konverzi systému SAP ERP na
SAP S/4HANA.
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