Wsparcie aplikacyjne
SAP IBP
Wsparcie AMS (Application Management
Services) dla SAP IBP to zapewnienie
ciągłości biznesowej w całym łańcuchu
dostaw

Przewiduje się, że w 2020 r. światowe wydatki na IT wyniosą 3,5 bln USD, co
oznacza spadek o 7,3% w stosunku do roku ubiegłego i ogranicza inwestycje
w nowe inicjatywy, które mogą pomóc w zaspokojeniu potrzeb biznesowych.
W porównaniu z wydatkami w 2019 r. mniejsza skala alokowanego budżetu
powoduje spadek inwestycji w nowe inicjatywy, które mogą pomóc w zaspokojeniu
potrzeb biznesowych.
W konsekwencji, zmieniają się wymagania i oczekiwania, a usługi wsparcia
odgrywają znaczącą rolę.

SAP IBP a zmiany w łańcuchu dostaw

Dynamiczne przemiany w dziedzinie łańcucha
dostaw ewoluują tak szybko, że nie potrzeba
dużo czasu, aby stosowane do tej pory
narzędzia przestały być efektywne. Zespół
wsparcia aplikacyjnego rozumie potrzeby
organizacji, by IT działało zgodnie ze
strategią i mogło skoncentrować się na
zwiększaniu wartości SAP IBP

Tradycyjnie organizacje koncentrują się
głównie na utrzymaniu aplikacji i nie zawsze
przywiązują wagę do pełnego wykorzystania
ich możliwości. Zespół AMS funkcjonuje jako
rozszerzenie przedsiębiorstwa oferując
rozbudowane, strategiczne podejścia do SAP
IBP. Organizacje nie są w stanie na bieżąco
śledzić aktualizacji i rozszerzeń posiadanych
aplikacji. Zespół certyfikowanych
konsultantów EY AMS w ramach współpracy
rekomenduje, a następnie dostarcza bieżące
usprawnienia i aktualizacje w ramach SAP
IBP, co pozwala na wykorzystanie tego
narzędzia w pełnym zakresie funkcjonalności.
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Wsparcie i utrzymanie SAP
Integrated Business Planning

Jaki jest zakres utrzymania
i wsparcia SAP IBP?

Zespół EY SAP AMS pracuje jako rozszerzenie
działu IT, koncentrując się na umożliwieniu
zespołowi i organizacji stałego wzrostu oraz
dostarczania rozwiązań SAP z wyraźną
skutecznością.

Wgrywanie poprawek oraz not aktualizujących
systemu zgodnie z obowiązującymi
procedurami

Usługi wsparcia to przede wszystkim wysoko
wykwalifikowani konsultanci, którzy
wykorzystują swoją specjalistyczną
i biznesową wiedzę z zakresu SAP IBP, aby
dostarczyć współpracującej organizacji
maksymalną wartość. Usługi te zawierają
wsparcie SAP na żądanie, przez kompletny
outsourcing aplikacji, aż po zarządzanie
chmurą. Mogą również obejmować ulepszenia
aplikacji (prośby o zmiany, aktualizacje),
a także optymalizację (usługi doradcze,
oceny). Zespół AMS staje się rozszerzeniem
organizacji, dając możliwość bardziej
strategicznego podejścia do rozwiązania SAP
Integrated Business Planning.

Wykonywanie prac konfiguracyjnych lub
programistycznych
Aktualizacje systemu oraz dostosowywanie
SAP IBP do zmieniających się procesów
przedsiębiorstwa
Profesjonalna pomoc (zdalnie lub w biurze),
która pozwala na korzystanie z pełnego
wachlarza potrzebnych funkcjonalności

Modyfikacje i rozwój systemu SAP IBP
uwzględniające również koncepcję, a także
zasady realizacji prac wraz z przygotowaniem
dokumentacji
Udzielanie administratorom, konsultantom,
użytkownikom kluczowym oraz użytkownikom
końcowym wsparcia w zakresie
rozwiązywania problemów aplikacyjnych
związanych z użytkowaniem systemu SAP IBP
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EY SAP
oznacza:

Punkt widzenia zespołu
EY SAP AMS

1
2
3
4
5
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Szeroki zakres kompetencji EY
pozwala zapewniać wsparcie
w całym spektrum rozwiązań SAP
IBP.

Celem zespołu jest wykorzystanie wiedzy
ekspertów SAP IBP dla organizacji każdej
wielkości. Klienci otrzymują fachową pomoc
SAP na żądanie, w dowolnym obszarze
funkcjonalnym lub technicznym.

Opieka serwisowa dostosowana do
indywidualnych potrzeb.
Dostępność 24/7/365

EY SAP AMS to zabezpieczenie bieżącej
działalności i zminimalizowanie ryzyka przerw
w procesach.

Optymalne uzupełnienie usług
wsparcia systemu.
Korzystny model rozwoju
posiadanego systemu poprzez
zmiany w jego konfiguracji.
Redukcja kosztów związanych
z utrzymaniem systemu oraz
własnego zespołu utrzymania.

Wsparcie w opracowaniu
innowacyjnych rozwiązań
w odpowiedzi na wymagające
wyzwania biznesowe.
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Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat
SAP AMS IBP zapraszam do kontaktu:

Magda Zdrodowska
SAP AMS Manager
CESA Consulting | Technology | SAP Practice
Magda.Zdrodowska@pl.ey.com

CESA Consulting | Technology | SAP Practice
O firmie EY
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo
biznesowe i doradztwo transakcyjne.
Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach
kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi
zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy
sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.
Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot prawny.
Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by
guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. Informacje na temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych
osobowych oraz praw przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych osobowych są dostępne na
stronie ey.com/pl/pl/home/privacy.
EY, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
© 2020 EYGM Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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