Er din virksomhed parat til cloudrejsen med SAP
S/4HANA? Få kortlagt styrker og svagheder i din
virksomhed med KMD Discovery Assessment.

Hvad er KMD Discovery Assessment? KMD Discovery Assessment er et tre ugers forløb, hvor vi tager temperaturen 360
grader rundt om din virksomhed. Vi fokuserer især på a) hvor
langt virksomhedens processer er fra at passe til de standardiserede processer i cloud og b) hvor forandringsparat organisationen er.

Hvad sker der, hvis I ikke er klar? Hvis vi vurderer,
at cloudløsningen ikke kan imødekomme jeres
kompleksitetsgrad lige nu, eller at organisationen
ikke er klar, anbefaler vi den rette vej til S/4HANA for netop
Jer, og bør I bruge ressourcer på at ændre processer og
forandringsledelse.

€
Vil du vide, hvad fremtiden bringer? Vi kender SAP’s
fremtidige roadmap for nye moduler og funktionaliteter,
og vi arbejder tæt sammen
med SAP om integrationsprojekter. Så selv
virksomheder med meget komplekse processer opnår
fordelene med standardiserede
processer i cloud.

Hvorfor ikke nøjes med Fit-to-Standard? Fordi I med KMD Discovery Assessment får afdækket, om I som virksomhed er klar til den
forestående digitale transformation og rejse til skyen. KMD
Discovery Assessment minimerer jeres investering og risiko,
inden I underskriver en bindende aftale.

Hvad får I som virksomhed med videre? I får indblik i
funktionaliteten i SAP S/4HANA Cloud og de forretningsfordele, I kan opnå. I får en konkret beskrivelse af
omfanget af den løsning, vi anbefaler til jer, samt en plan
for implementering og input til jeres business case.

Hvad undersøger vi? Først undersøger vi kompleksiteten i
jeres nuværende ERP-løsning og organisationens forandringsparathed. Vi undersøger også jeres it-landskab for at sikre, at
det har de nødvendige integrationsog udvidelsesmuligheder.

Hvordan imødekommer vi jeres behov? Vi tager afsæt i
best practices for lige netop jeres
virksomhedsstørrelse og branche, så løsningens omfang
og funktioner matcher lige netop jeres behov – nu og i
fremtiden.

KMD Discovery Assessment er velegnet til både
mellemstore og store virksomheder.
Prisen for det samlede forløb er 6000 EUR.
GÅ TIL ASSESSMENT

