ORDINA
SMART MOVE
Stap slim over naar SAP S/4HANA

WAT IS SMART MOVE?
Smart Move is de slimme en doordachte aanpak die Ordina heeft
ontwikkeld om te bepalen wanneer en hoe organisaties met
een bestaand SAP-systeem het beste kunnen overstappen naar
S/4HANA, het nieuwe ERP-systeem van SAP.
Met Ordina Smart Move stelt u de roadmap op voor een
probleemloze overstap naar S/4HANA. Hiermee neemt u een
weloverwogen besluit over de best passende aanpak voor uw
organisatie.
Om te komen tot de roadmap neemt Smart Move verschillende
factoren in overweging met een primaire focus op uw unieke
bedrijfsprocessen. De processen matchen we met de software én we
toetsen de investering aan de verwachte opbrengsten van mogelijke
optimalisaties.

NU OF LATER NAAR S/4HANA
Waarom zou uw organisatie zich op dit moment moeten
bezighouden met het bepalen van de roadmap voor de uitfasering
van SAP ERP of overstap naar S/4HANA?
In 2027 stopt SAP met ondersteuning van SAP ECC Enterprise
Resource Planning. Veel organisaties zitten daardoor met veel vragen
over wat ze met hun huidige SAP-systemen moeten doen. Wanneer
stap ik over? Wat doe ik tot die tijd met mijn huidige infrastructuur?
Blijf ik investeren in oude technologie? Kies ik voor een migratie, ga

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN OVERSTAP
NAAR S/4HANA
Neem sneller betere beslissingen:
data wordt slimmer gepresenteerd, rapportages
draaien sneller
Maak ruimte voor innovatie:
S/4HANA ondersteunt de toepassing van Internet
of Things en Artificial Intelligence

ik voor het opbouwen van SAP S/4HANA van scratch of maak ik
als organisatie een andere keuze? En in het geval van veel specifiek

Werk productiever en met meer plezier:

maatwerk: wat moet ik met dit maatwerk doen? Smart Move biedt

de nieuwe interface werkt intuïtiever en

antwoorden op dit soort vragen op basis van een doordacht proces

gebruiksvriendelijker

waarin uw specifieke situatie centraal staat.
Klaar voor de toekomst:
Ondersteun uw groeistrategie met de nieuwste
technologie

PRAKTIJKVOORBEELD
SAP S/4HANA IMPLEMENTATIE ROTAREX
De Luxemburgse groep Rotarex, specialist in multifunctionele

Naast de implementatie van de SAP S/4HANA modules zal Ordina

kleppen, besloot een totaal geïntegreerde oplossing in te zetten om

Rotarex helpen bij haar digitale transformatie en bij de integratie van

al haar bedrijfsprocessen te ondersteunen. De keuze viel op SAP

nieuwe technologische innovaties in samenwerking met SAP.

S/4HANA met Ordina als belangrijkste implementatiepartner.
De uitkomst van het project was een implementatie en invoering van
verschillende SAP S/4HANA modules, van financiën, inkoop, human
resources, productie, verkoop en boekhouding tot voorraadbeheer.
Als eerste stap analyseerde Ordina de behoeften met betrekking tot
de uit te voeren sleutelfuncties, eerst in Luxemburg en later in de rest
van de wereld, met als prioriteit de definitie van de masterdata in
databases, met als doel een ‘single version of the truth’.
De eerste fase van het daadwerkelijke project bestond uit
het analyseren van de behoeften alvorens een prototype
van verschillende scenario’s te ontwikkelen. Zo kon een
weloverwogen beslissing worden genomen over de implementatie
van voorgeconfigureerde oplossingen waar mogelijk en
maatwerkoplossingen waar noodzakelijk.

ONZE AANPAK
Ordina Smart Move is een unieke aanpak vanuit waarde-oogpunt.

Aan de hand van de SAP-rapportages op procesniveau nemen

We helpen bij de inventarisatie en bepalen samen met u wat voor

onze specialisten uw organisatie tijdens de workshops mee in de

u het beste moment is om over te stappen op SAP S/4HANA, en

consequenties van de overstap naar S/4HANA. Aan de orde komen

hoe u dat wilt doen. Dit is afhankelijk van diverse factoren, zoals uw

onder meer het maatwerk, de bedrijfsprocessen, de knelpunten, de

bestaande SAP-inrichting, de componenten, de hostingomgeving of

hardware en de manier van overstappen. Juist het perspectief vanuit

infrastructuur, maar ook het specifieke gebruik.

de gebruikers over bestaande bedrijfsprocessen en hoe deze per
business line functioneren of aansluiten op de software, biedt kansen

Onze aanpak is gebaseerd op een uitgebreide scan met SAP-tools,

voor efficiency, meerwaarde en optimalisatie ten opzichte van de

aangevuld met een value discovery traject dat bestaat uit diverse

huidige ERP implementatie.

workshops.

DE AANPAK BESTAAT UIT VIER STAPPEN

Stap 1: Analyse

Stap 2: Workshops

Met behulp van SAP-rapportages, analyseren we het huidige SAP-

We starten met een aantal workshops waarin we met behulp van

landschap en in hoeverre het systeem klaar is voor een overstap

SAP-rapportages op procesniveau beoordelen wat de consequenties

naar S/4HANA. Aan de orde komen onder meer het maatwerk, de

zijn van een overstap naar S4/HANA.

bedrijfsprocessen en de hardware.

De focus ligt hierbij op het identificeren en vaststellen van de
verschillende processen in uw organisatie. Welke worden nu
ingevuld binnen uw bestaande SAP-omgeving en welke al dan niet
daarbuiten in een maatwerkoplossing.

Stap 3: Componenten, maatwerk en hosting

Stap 4: Een gedegen advies

In deze fase bekijken we welke componenten al beschikbaar zijn
of wanneer deze beschikbaar komen in de S/4HANA-roadmap.
Daarnaast bekijken we of bestaande maatwerkoplossingen
in uw omgeving kunnen worden vervangen door nieuwe
standaardfunctionaliteiten in S/4HANA.

Op basis van de technische rapportages en workshops brengen

Vanuit verschillende perspectieven bekijken we hoe de perfecte
‘fit’ eruit ziet, zowel financieel als functioneel. Waar is maatwerk
echt van toegevoegde waarde en waar is standaardfunctionaliteit
afdoende? Tot slot bekijken we wat de beste implementatievariant
is van de benodigde onderdelen. Blijft u liever on premise, kiest u
voor de cloud of is een hybride model voor u de beste oplossing?
Samen met u maken we de businesscase voor deze aspecten van
de implementatie.

we een advies uit over de beste strategie om te migreren van SAP
ECC naar S/4HANA. Het advies onderbouwt de voor u ontwikkelde
roadmap en de volgorde van alle activiteiten. Zo kan het zijn dat
een migratie naar een HANA database een goede eerste stap is
voordat de implementatie van S/4HANA start. En soms is het
beter om te starten met het harmoniseren van master data of het
archiveren van oude data. Daarnaast besteedt het advies aandacht
aan de uitkomsten van de workshops om waar mogelijk processen
te optimaliseren, complexiteit te reduceren, gebruiksvriendelijkheid
te vergroten en het platform onder uw SAP-omgeving robuuster te
maken.
Kortom: We bespreken alle factoren en komen tot een strategie
die voor ú de meeste waarde heeft. De gehele implementatie en
ontwikkeling tot en met hosting en beheer is vervolgens bij Ordina
in goede handen.

WAAROM ORDINA?
Een overstap naar S/4HANA is meer dan een upgrade van uw
bestaande systemen of een migratie van uw database. Er zijn heel
wat keuzes te maken – processen, functionaliteiten, infrastructuur –
en er is grondige expertise nodig, van zowel SAP S/4HANA als van uw
businessprocessen.
Ordina is al dertig jaar een vertrouwde SAP-implementatiepartner.
Naast specifieke SAP-kennis beschikken we over vele specialismen
en competenties. Zo hebben we veel expertise en ervaring met
infrastructuur- en cloudoplossingen. Ook kunnen we u helpen bij

MEER INFORMATIE OF VRAGEN?
ERWIN DREES
BUSINESS UNIT MANAGER
T +31 (0) 6 5236 1001
E erwin.drees@ordina.nl
DENNIS WOLF
ACCOUNT DIRECTOR
T +31 (0) 6 2137 3536
E dennis.wolf@ordina.nl

licentiebeheer en bij het onderbrengen van specifieke processen
in randapplicaties en technologieën, zoals het Mendix-platform of
Robotic Process Automation (RPA). Door dit one-stop-shop-model
van Ordina heeft u alles onder één dak.

WWW.ORDINA.NL/SMART-MOVE

