
 

 

 
 

Second 
Opinion 

 

SAP systemen zijn essentieel voor de efficiëntie en 

effectiviteit van het primaire proces van uw 

business. Maar hoe staat het met uw aandacht 

voor SAP beheer? Als er bijvoorbeeld sprake is van: 

 Beheer met veel externe consultants? 

 Beheer dat is uitbesteed? 

 Systemen bij een systeemintegrator? 

 Systemen in de cloud? 

Nog verbeteringen? 
Een antwoord is al snel gekleurd. De slager 

keurt immers vaak zijn eigen vlees. Toch wilt u 

graag weten of er nog verbeteringen mogelijk zijn 

en risico’s kunt verkleinen. 

Kies voor objectief advies 
Inzichten veranderen. Het kan dan zinvol 

zijn om uw tactiek bij te stellen. Misschien past 

een andere, nieuwe vorm van sourcing veel beter 

bij uw toekomstplannen. Op basis van een 

objectieve kijk op uw systemen en procedures is 

deze beslissing beter te nemen. 

Second Opinion 
 digio  biedt u een objectieve Second 

Opinion. Zie het als een health check op uw SAP 

systemen. digio gebruikt hiervoor SAP 

gecertificeerde tooling  voor een analyse van de 

hardware, het operating system en de SAP 

software. Toch bevindt zich hier slechts 20% van 

de verstoringen. Dus kijken wij verder. Zo nemen 

wij ook de procedures en werkinstructies onder de 

loep. Denk daarbij aan: 

 Back-up en recovery 

 Uitwijk en failover 

 Change en Release management 

 Testmanagement 

 Security 

 Training van personeel 

 

 

Doorlooptijd  
 digio stelt binnen 6 weken een goed 

rapport samen. We starten met een technische 

analyse  en nemen interviews af op het vlak van 

procedures, documentatie en het hanteren van 

processen. 

Rapportage 
U krijgt van ons geen onnodig dik pak 

papier. In plaats daarvan bieden wij u een 

overzichtelijke rapportage die uitnodigt tot actie. 

Inclusief heldere visuals die voor zich spreken en 

met concrete aanbevelingen. Ook kunnen wij de 

aanbevelingen in uw systemen doorvoeren. 

Uw investering 
Afhankelijk van de omvang van uw SAP 

landschap kunnen we u de health check tegen een 

fixed price aanbieden. Structurele verbeteringen 

verdienen zichzelf in rap tempo terug. Meer 

weten? Wij maken graag een business case voor u.  
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