Seidor é membro de United VARs
Platinum Partner de SAP.

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

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.
Como chegar ao seu destino?
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.
Se o seu sistema está atualizado e pronto para iniciar projetos de inovação no futuro, o seu caminho é a conversão.
Esta transformação é a forma mais eficaz, minimizando o impacto no negócio, com um custo controlado e tempo
reduzido de projeto.
Para chegar ao seu destino com todas as garantias possíveis, propomos o nosso serviço de pacote de conversão
Seidor Let’S/4 Travel, qualificado pela SAP e pela Seidor S/4HANA Conversion Factory,.

Let'S/4 Travel
S
Pre-requisitos

Serviço Seidor de estudio de
conversión a S/4HANA

Número máximo de utilizadores

50

Âmbito funcional

FI, CO, MM, SD

M
Serviço Seidor de estudo de
conversão a S/4HANA

L
Serviço Seidor de estudo de
conversão a S/4HANA

200
FI, CO, MM, SD, PP, CS, QM, PS, QM,
PM, WM, HR

500
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

Número máximo de objetos Z
Ambientes SAP

Desenvolvimento e Produção

Desenvolvimento e Produção

Desenvolvimento, Qualidade e Produção

Ciclos máximos de conversão

3

3

3

Aplicativos SAP Fiori / Analítica embutida
(standard)

30

40

50

Suporte aos testes de aceitação (dias)

15

30

60

Suporte a entrada em produtivo (dias)

10

25

40

Duração (semanas)

16

24

120.000€

250.000€

Preço (euros)
Desconto Conversão Draft

-4.000€

-6.000€

32
380.000€
-8.000€

Vantagens

A Seidor S/4HANA Conversion Factory tem
pacotes qualificados pela SAP e por uma
equipa multidisciplinar dedicada 100% às
conversões.

• Projeto seguro com resultados eficientes em
tempo e competitivo em custos.

• Serviço flexível, adaptado às suas necessidades
concretas a partir de uma vasta gama de
serviços adicionais.

• Visão global, com capacidade de

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
rede United VARs, garantindo a qualidade
dos nossos processos e cobertura
internacional.

implementação internacional.

A Seidor
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: consultoria,
infraestrutura, implementação, desenvolvimento e
manutenção de aplicaçõees e serviços de outsourcing.

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

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.

Deixe-nos acompanhá-lo na sua viagem.

Como SAP Platinum Partner, a Seidor possui uma larga
experiência em implementações SAP e dá cobertura em
qualquer país do mundo através da rede United Vars.

•

| seidor.pt | +351 214 177 921

