
 

 
 

Toe aan 
verandering? 
Leen onze 
glazen bol! 

 

Never change a winning team. En dat 

geldt ook voor uw SAP systemen. Toch verandert 

intussen de wereld, inclusief de markt en spelers. 

Wilt u blijven winnen, dan móet u wel sleutelen 

aan uw eigen winning team.  

De mogelijke oplossingen voor die 

verandering beloven veel moois. De verhalen in 

de folders en brochures zijn prachtig, de 

implementatiepartners zijn razend enthousiast. 

Maar wat betekent die verandering nu concreet 

voor úw SAP omgeving? 

digio heeft hiervoor een glazen bol. We 

zijn er zuinig op, maar lenen ‘m graag aan u uit. 

Gebruik onze glazen bol en bekijk de impact van 

de volgende scenario’s: 

 Enhancement Pack upgrade 

 Database en/of operating system migratie 

 HANA als platform 

 HANA in de cloud 

Hoe werkt die glazen bol? 
We starten met een standaard SAP export 

van uw SAP omgeving. Die bekijken we op 

hardware in het datacenter. In samenwerking met 

een gerenommeerde producent coderen we de 

data en garanderen u zo anonimiteit. Daarna 

voeren we het door u gekozen scenario uit en 

maken we uw systeem beschikbaar in een andere 

versie of op een ander platform. Bovendien 

analyseren we vooraf uw top 10 

bedrijfsprocessen. We beschrijven die in 

testscripts, waarna we de uitkomst verwerken in 

een rapport. Zo kunnen we de verschillen 

nauwkeurig beoordelen. 

Doorlooptijd 
Voor de analyse van uw processen en het 

opzetten van de omgeving hanteren wij een 

doorlooptijd, afhankelijk van het scenario, van 15 

tot 30 werkdagen. Vervolgens stellen wij de 

omgeving 3 maanden ter beschikking en kunt u de 

omgeving bestuderen vanuit uw eigen kantoor.  

Resultaat 
In de testperiode stellen wij een 

impactanalyse op. We bespreken met u de 

uitkomst en tonen de impact van de verandering 

op uw maatwerk. Ook geven we aan wat er in de 

verschillende domeinen verandert. Met name bij 

Enhancement Pack upgrades krijgt u veel nieuwe 

functionaliteit in uw systeem. Last but not least 

verrijken we de eindrapportage met lessons 

learned van vergelijkbare trajecten. 

Wilt u de bol lenen?  

digio biedt de blik in de glazen bol aan tegen een 

fixed price afhankelijk van het gekozen scenario  

Met onze glazen bol bekijkt, bestudeert en 

beoordeelt u de mogelijkheden van nieuwe 

technologie in een vertrouwde omgeving. U ziet 

de juiste argumenten en neemt op basis daarvan 

een gedegen beslissing. 
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