Seidor é membro de United VARs
Platinum Partner de SAP.

Todos os caminhos vão dar ao SAP S/4HANA
Seidor Let’S/4 Plan

Até 2025 as empresas farão a viagem do SAP ECC até ao SAP S/4HANA. O destino é a solução ERP
inteligente da SAP, com base na plataforma in-memory SAP HANA, que permite às empresas melhorar
o seu desempenho e evoluir para se adaptarem a um contexto em constante transformação.
Planeie a sua viagem até ao SAP S/4HANA
Não há uma rota definida para chegar ao SAP S/4HANA. É por isso que na Seidor adaptamo-nos às suas necessidades e
acompanhamo-lo durante toda a viagem. Oferecemos todo o apoio para se preparar, incluindo a consultoria inicial até à
implementação do SAP S/4HANA, com a possibilidade de incluir os serviços de gestão e a execução de projetos
posteriores de melhoria e inovação.
Para planear a sua viagem, propomos o serviço de iniciação para a conversão Seidor Let’S/4 Plan, através da Seidor
S/4HANA Conversion Factory, que inclui uma análise técnica e pode ser complementada com uma conversão draft.
Estudo de conversão: permite avaliar o impacto de um projeto de conversão, analisando as necessidades de
infraestrutura e criando uma estratégia de conversão junto de uma proposta de calendário
Conversão draft: além do estudo técnico, realiza um primeiro ciclo de conversão que através da execução dos processos
post SUM e a validação da coerência dos dados convertidos, permite contar com um diagnóstico completo e realizar os
primeiros testes.

Let'S/4 Plan – estudo de conversão SAP S/4HANA

Número máximo de utilizadores
Âmbito funcional

S

M

50

200

L
500

FI, CO, MM, SD, PP, CS, QM, PS, QM, PM,
WM, HR

FI, CO, MM, SD

FI, CO, MM, SD, PP, CS, QM, PS, QM, PM,
WM, HR

Número máximo de add-ons

1

2

3

Número máximo de integrações com
outros sistemas SAP

1

3

5

500

1.500

3.000

Workshops de formação

3

3

3

Duração (semanas)

4

8

12

10.000€

25.000€

Número máximo de objetos Z

Preço (euros)

40.000€

Let'S/4 Plan - Conversão draft
S

M

L

Sistema origem

ECC 6.0 EhP 4 ou superior, unicode

ECC 6.0 EhP 4 ou superior, unicode

ECC 6.0 EhP 4 o posterior, unicode

Base de dados

Qualquer BD, máximo 500 Gb

Qualquer BD, máximo 1 Tb

Cualquier BD, máximo 2 Tb

Infrastrutura cloud incluída (1)

sim

sim

sim

Ciclos de conversão

1

1

1

Aplicativos SAP Fiori standard

5

5

5

Adaptação de código Z

não

não

não

Integração com outros sistemas (SAP e
não SAP)

não

não

não

Duração (semanas) (2)

10

10

12

Preço (euros)

24.000€

29.000€

39.000€

Desconto Serviço Seidor de Estúdio de
Conversão a S/4HANA

-8.000€

-6.000€

-4.000€

Entregáveis:
• Impacto em pontos de
simplificação.
• Impacto em código à medida e
identificação de ações
corretivas.
• Relatório de necessidades de
infraestrutura e requisitos
técnicos.
• Relatórios diversos
• Relatório de Pre-checks SIC.
• Documentação workshops de
formação.
• Estratégia de conversão
• Proposta de calendário
• Estimativa de esforços

Entregáveis:
• Sistema convertido a S/4HANA
(sem adaptação de código nem
integrado com outros sistemas).
• Ativação de 5 app Fiori de
exemplo (máx.)
• Relação de ações Pre Sum.
• Relação de ações Post Sum e
problemas detetados.
• Relatório SPDD.

infraestrutura cloud dedicada, tamanho de base de dados de 0,5Tb / 1Tb / 2Tb para tamanhos S / M / L e plataforma baseada em
sistemas operativos MS Windows / Linux e BD SAP ASE / MS SQL Server

(1)

(2)

inclui um período de aluguer de infraestrutura cloud de 8 semanas para todos os tamanhos

Vantagens

A Seidor S/4HANA Conversion Factory tem
pacotes qualificados pela SAP e uma equipa
multidisciplinar dedicada 100% às conversões.
Construímos um centro de competência que
pode dar suporte de forma flexível
presencialmente, e em formato near-shore e
oﬀ-shore. Também estamos associados à
S/4HANA Conversion Factory Network da
United VARs, garantindo a qualidade dos
nossos processos e cobertura
internacional.

Prepare-se antes de iniciar o caminho e conheça o impacto
da rota escolhida:
- Avalie o impacto da transformação do seu SAP ECC
ao SAP S/4HANA.
- Ganhe o conhecimento dos nossos especialistas
através de workshops de formação.
- Deﬁna a estratégia de adoção e o roadmap de implementação.
- Calcule realisticamente os recursos associados ao projeto.
- Identifique projetos de preparação que facilitem a
conversão e projetos de inovação e melhoria que possam
ser executados posteriormente

A Seidor

Execute a sua conversão de forma segura,
eficiente em tempo e competitiva em custos.

Deixe-nos acompanhá-lo na sua viagem.

A Seidor é uma empresa multinacional do sector tecnológico que
fornece serviços e soluções integrais no âmbito da consultoria de
software e serviços informáticos. A Seidor oferece uma vasta
gama de soluções e serviços: consultadoria, infraestrutura,
implementação, desenvolvimento e manutenção de aplicações e
serviços de outsourcing.
Presente no mercado há mais de 35 anos e com presença na
Europa, América Latina, EUA, Medio Oriente e África, a Seidor é
uma consultora tecnológica multinacional.
Como SAP Platinum Partner, a Seidor possui uma larga
experiência em implementações SAP e tem cobertura em
qualquer país do mundo através da rede United Vars.

| www.seidor.pt | + 351 214 177 921

