
Pearl S/4 Move  
– Bli med på bølgen!

En rask og pålitelig reise til ditt 

neste nivå av SAP-applikasjoner



Bli med på Pearl S/4 Move

Uansett hvor du er i beslutningsprosessen,

passer du inn i Pearls Move-bølge

Pearl S/4 Move – Ved å bruke lokal spiss-

kompetanse og hele Pearls leveranseapparat, er 

det vår målsetning å hjelpe kunder med å flytte 

over på den nye SAP-plattformen på en effektiv og 

trygg måte.

Når overføringen er utført, vil PearlCare  

Innovationlab ha ferdige innovasjonsworkshop 

som ditt forretningsteam kan delta på.  Slik kan vi 

sammen hente ut de latente gevinstene som ligger 

i SAP S/4HANA.

Pakkeløsning – Pearl har en pakkeløsning 

godkjent av SAP som ligger til grunn for vår Move-

bølge, og vi benytter kun SAP-godkjente verktøy 

i gjennomføringen. Vi har opparbeidet en meget 

solid erfaring, og har hjulpet en rekke kunder over 

på SAP S/4HANA allerede. 

Gjennom hele Move-prosessen vil du ha en 

prosjektleder som følger deg og sikrer at de ulike 

leveranse-teamene er involvert på riktig tid og med 

rett kompetanse. På neste side har vi beskrevet 

fire scenarioer for hvordan vi best kan hjelpe din 

bedrift, avhengig av hvor i Move-bølgen dere er. 
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Strategy

PoC Realize Run

Innovation

Explore Realize Run

Du vet at bedriftens SAP ECC-løsning må 
flyttes til SAP S/4HANA innen support-
fristen, men har ikke laget et veikart for 
når og hvordan det skal skje. 
Da kan Pearl hjelpe deg i gang. Vi har et 

ferdig konsept hvor du selv velger hva som 

er viktig for deg å vurdere i forbindelse 

med flyttingen. Du blir med fra starten på 

Move-bølgen og vi guider deg igjennom hele 

løpet til en ferdig migrert løsning. Etter den 

strategiske beslutningen er tatt, vil veien 

gå videre enten via B eller C i Pearls Move-

bølge.

Dere har tatt en beslutning om at en 
teknisk migrering til SAP S/4 HANA er det 
riktige for dere, og trenger en partner 
som sikrer en effektiv migrering.  
Start i Move-bølgens punkt B, «Proof of 

concept» (PoC). PoC er en fullstendig 

migrasjon utført i et sandkassemiljø. Ved å 

høste erfaringer fra sandkassemigrasjonen, 

kan dere ta beslutninger tidlig som vil bida 

til å redusere tid og risiko ved migrering av 

produksjonslinjen.  

 

 

 

Dere har tatt en beslutning om at SAP 
S/4 HANA er riktig løsning, men trenger 
en ny implementering for å lykkes med 
forretningsstrategien.  
Start i Move-bølgens punkt C, «Explore». I 

Explore-fasen gjennomføres en analyse 

av standardtilpasning, basert på kundens 

behov og Pearls malløsninger. Hver 

forretningsprosess blir kartlagt, og det 

avgjøres hvilken funksjonalitet som trengs.  

Gjennomgangene av prosessene kan 

bli understøttet av systemdemoer for å 

avdekke mangler. Dersom det gjenstår 

behov som malen ikke dekker, blir gapet 

dokumentert, og kostnaden for å fylle 

gapet blir estimert. Kunden kan så velge 

om disse skal inkluderes i den totale 

løsningen. I tillegg til prosessbehovene, er 

også grensesnitt og konverteringer dekket i 

Explore-fasen.

Dere har flyttet til SAP S/4 HANA, 
men ikke realisert alle de potensielle 
gevinstene ennå.  
PearlCare InnovationLab har predefinerte 

workshops for ulike fagområder, som også 

kan spesialtilpasses dine behov. Work-

shopene vil avdekke muligheter og resultere 

i forslag til agile innovasjonsprosjekter som 

kan implementeres i henhold til en helhetlig 

plan – tilpasset din bedrift.
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Pearl S/4 Move-bølge

https://www.pearlgroup.no/losninger/teknologi/s-4-hana
https://www.pearlgroup.no/losninger/tjenester/pearlcare

