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ניהול נכסי תוכנה בSAP-
מפחיתים עלויות | מנהלים סיכונים | מגבירים שליטה ויעילות

הפתרון הרב תחומי של  Deloitteמאפשר חסכון משמעותי בעלויות ומזעור סיכונים
של כל סוגי נכסי התוכנה ,לרבות .SAP
צוות ניהול נכסי התוכנה של  Deloitteידע להתאים עבורכם תכנית ממוקדת צרכים
ולהוביל למיצוי השליטה בנכסי התוכנה של .SAP

הידעת? ניתן לחסוך בממוצע 23%

מעלויות התחזוקה השנתיות

בעזרת ניהול יעיל של כלל נכסי התוכנה בארגון!

מתי  Deloitteיכולים לסייע בניהול נכסי התוכנה ב?SAP-
קיצוץ בעלויות התכנה והתחזוקה
טרם משא ומתן לחידוש חוזה עם SAP
טרם או תוך כדי מעבר ל S/4HANA-כדי לאפשר החלפת רישיונות או
המרה בחוזה
שימוש לא ישיר ב - )Indirect usage( SAP-מודל התמחור החדש של
 SAPמאפריל 2018
לפני ובמהלך ביקורת של SAP
תכנון רכש של רישיונות או מודולים חדשים מSAP-
הנהלה חדשה  -מינוי של מנמ"ר או מנהל כספים חדשים

מיזוגים ורכישות

כיצד  Deloitteיכולים לסייע?
 - Usage analysisניתוח השימוש בפועל של המשתמשים בארגון
לעומת סוג הרישיון והתאמת צרכי הארגון לשימושים בפועל
ביצוע אופטימיזציה לרישיונות קיימים וחדשים (שינוי בסוגי הרישיונות,
מציאת רישיונות רלוונטיים נוספים ומציאת סיווגים יעילים שונים של
משתמשים)
ניתוח סיכונים ועלויות עקב מודל התמחור החדש של  SAPבנושא
שימוש לא ישיר ()Indirect usage
ניתוח ובדיקת החוזים בSAP-

אנו מחויבים לתוצאות:
אופטימיזציה של עלויות  -חסכון בעלויות קיימות ו/או הימנעות מעלויות
עתידיות
הקטנת סיכוני ציות לתנאי הרישיונות
שליטה וניהול אופטימלי של רישיונות ומשתמשי הSAP-
המומחים שלנו עומדים לרשותכם וישמחו להרחיב ,לסייע ולתרום מהידע והניסיון
שלהם.
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