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Miért a Deloitte?
A Deloitte globálisan piacvezető az SAP S/4HANA szolgáltatásokban

5

SAP S/4HANA szakértelem

A Gartner globális kutatása 
szerint a Deloitte piacvezető az 
SAP S/4HANA bevezetése és 
szolgáltatások terén. Globális 
és regionális tudásbázisunk a 
projekt során rendelkezésre áll a 
módszertani és SAP S/4HANA 
szaktudás beépítéséhez.

350+
SAP S/4HANA 

projekt

285+
Implementáció

Forrás: Gartner’s 2022 Magic Quadrant for SAP S/4HANA Application Services, Worldwide
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Globális SAP FTE

25 000

Iroda

700+
Ország

150+

Alkalmazott (2022)

345 000
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Az idő szorításában – SAP S/4HANA átállás ütemezése
Jelenlegi piaci helyzet, főbb mozgatórugók és kihívások

7

SAP S/4HANA implementáció top 3 előnye

Nagyobb teljesítmény Innovatív megoldások 
könnyebb adaptálása

Javuló hatékonyság a 
korábbi rendszerhez 

képest

46% 44% 42%
48%

38%
44%

Komplexebb, mint 
ami elvárt

Integráció harmadik 
fél rendszereivel vagy 

termékeivel

Képzett munkaerő 
hiánya a projekt 

megvalósításához

48% 48%

38%

26%
34%

48%

SAP S/4HANA implementáció top 3 kihívása

SAP S/4HANA: a jelenlegi piaci helyzet
ASUG

31%

Live

13%

A bevezetés 
folyamatban

42%

A bevezetés a tervezési fázisban

3%

6 hónapon belül

12%

A bevezetést egyelőre 
elhalasztották

16%

7-24 hónapon belül

23%

Több mint 2 év múlva

3%

Nincs tervben a 
bevezetés

ASUG

DSAG

Forrás: ASUG , 2022

Forrás: ASUG - DSAG, 2020Forrás: ASUG - DSAG, 2020
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Vezetői kihívások
Az IT transzformációs program legfontosabb kritériumai felsővezetői szemszögből
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AZ ÜZLETI CSAPATOK 

ITERATÍV BEVONÁSA

VILÁGOSAN 

MEGHATÁROZOTT 

DÖNTÉSI JOGOK ÉS 

IRÁNYADÓ ALAPELVEK

VILÁGOSAN 

MEGFOGALMAZOTT 

SZEREPEK ÉS 

FELELŐSSÉGI KÖRÖK

MEGHATÁROZOTT ÉS 

FEGYELMEZETT 

IRÁNYÍTÁSI FOLYAMATOK

A VÁRT EREDMÉNYEK 

VILÁGOS MEGÉRTÉSE

AZ ÜZLETI VEZETŐK

FOLYAMATOS 

BEVONÁSA

DEDIKÁLT ÜGYFÉL OLDALI 
PROJEKTMENEDZSMENT

KÖVETKEZETES 

ÜZENETEK
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Bevezetési sikerkritériumok
Az SAP S/4HANA implementációs projekt kritikus sikertényezői

9

4
5

6
7

Az elfogadott projektterjedelmen belül maradni
A terjedelem (scope) idő közben történő változtatásai hatással lesznek a projekt ütemezésére, a szükséges erőforrásokra és a költségekre is.

Pragmatikus gondolkodásmód
Igazítsuk folyamatainkat a rendszerkörnyezet szabványos funkcionalitásához (Fit-to-Standard), ezáltal egyszerűsítve a jövőbeli 
frissítéseket és a terjedelmi bővítéseket.

Gyors és megalapozott döntések meghozatala
Megalapozott döntéshozatali folyamat mentén minél gyorsabban tudunk döntéseket hozni, annál hatékonyabban 
terelhetjük a projektünket a megfelelő irányba. 

Érdekelt felek korai bevonása
Határozzuk meg és idejekorán vonjuk be az érdekelt feleket (stakeholdereket): vezetőket, kulcs- és 
végfelhasználókat, és akár a kulcsfontosságú partnereket!1

2
3

A kulcsfelhasználók aktív hozzájárulása
Minél jobban képviselik az egyes üzleti területeket, annál jobban támogatja 
folyamatainkat az SAP megoldása.

Az adatok korai előkészítésének megkezdése
Kezdjük el az adataink tisztítását minél hamarabb, hogy megelőzzük a 
projekt problémáit és a késedelmeket.

A teszteléssel nem szabad spórolni
Csak az alapos tesztelés eredményez sikeres éles indulást 
(go-live-ot) és stabil rendszert.



Eligazodás a 
módszertanok és 
támogató eszközök 
útvesztőjében
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Enterprise Value Map
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Alacsonyabb készletezési költségek

Alacsonyabb készletköltségek a készletek 
valós idejű monitorozása, a folyamatos 

optimalizálás és a jobb előrejelzés révén.

Optimalizálja az ügyfélmegrendelés 
folyamatát

A folyamat lépéseinek valós idejű státusza és 
betekinthetőség lehetősége a releváns 

problémákba / KPI-okba az ügyfélrendelés 
folyamatának optimalizálása érdekében.

Optimalizált MRP

Szimulálja és elemezze a rövid távú 
kereslet/kínálat ingadozásainak hatását az 

optimális kimenetel érdekében.

Csökkentse az üzleti és üzemeltetési 
riportok költségeit

Rugalmasabb riportkészítés az összegző 
táblázatok, a rögzített hierarchiák és az 
adatbázis-indexek megszüntetésével.

- Átlagos készletfordulónapok
- Készletszolgáltatási szintek
- Készlet audit

Javulás mértéke: 8-10%

Bevétel-növekedés Üzemeltetési árrés Eszközhatékonyság

Ingatlanok, gépek és 
berendezések (PP&E)

Követelések
& Kötelezettségek

Az eladott áruk 
költségei (COGS)

Elvárások

Bevétel
Értékesítési 
Mennyiség

Értékesítési, általános és 
adminisztratív költségek 

(SG&A)
Leltár

Cég 
Erősségek

Új felhasználói élmény

Integrált riportálás és elemzés

Alkalmazás-optimalizálás

Integrált riportálás és elemzés

Alkalmazás-optimalizálás

- Ügyfélmegrendelési ciklusidő
- Ügyfélmegrendelési ciklusidő módosítás 

esetén 

Javulás mértéke: 5-15%

- Kintlévőségi napok / Készletezési napok
- Forgóeszköz-ciklusidő Nyersanyagok és 

WIP

Javulás mértéke: 10-20%

- Üzleti műveletek és elemzési riportálások
költségei

- Összehangolási hibák

Javulás mértéke: 10-20%

Optimalizált és skálázható megoldás
Optimalizált és skálázható megoldás

Új felhasználói élmény

Integrált riportálás és elemzés

Új felhasználói élmény

A követelmények korai meghatározása a Deloitte Enterprise Value Map segítségével megkönnyíti az üzleti terv megalapozását
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Projektmenedzsment megközelítések
Vízesés, agilis vagy hybrid? - módszertani elemzés
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Vízesés Iteratív Agilis

Prediktív Adaptív

Elemzés

Tervezés

Implementáció

Tesztelés

Telepítés

Támogatás
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DeployDesign and Build TestAnalyse

Vízesés szemlélet (pl. adat migráció)

• A sprintek számát a projekt 
határozza meg 

• Iteratív módon kidolgozott 
sprinttervek

Design, Build, and Unit/System/String teszt sprintek

Kezdeti integrációs és regressziós teszt sprintek

• Az integrációs és 
regressziós tesztek
hamarabb kezdődnek

• A tesztelés a kód 
elkészültével 
végrehajtásra kerül

Plan

Design Build

Imagine Deliver Run

Munkavégzési terv 
kidolgozása

Master terv 
kidolgozása

Folyamatok 
priorizálása

Üzleti
követelmények 

priorizálása

Sprint tervek 
kidolgozása

High-level design

Deployment

User-acceptance
teszt

Támogatás

Integráció, 
párhuzamos
és regressziós 

tesztelés

Deloitte hibrid agilis módszertana
Az EVD módszertan célja az ügyfél elégedettség folyamatos fenntartása és a kockázatok minimalizálása. A hibrid agilis folyamat sprinteket tartalmaz a különböző projekt fázisok 
során, az érték gyorsabb realizálása érdekében, fokozott transzparencia és visszajelzés gyakoriság mellett.
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Átfogó segítség a projekt 
csapatoknak

Hasznos eszközök és minták 
tárháza

Alkalmazkodás az egyedi 
körülményekhez

Bizonyított leszállítási 
teljesítmény
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Leszállítási 
módszertan

Projekt
kontroll

Feladatok 
menedzselése

Riportolás
Idő 

menedzsment
Megoldás 

rugalmassága
Telepítés 

egyszerűsége
Gazdaságos 

megoldás

Tradicionális ◕ ◕ ◕ ◕ ◑ ● ●
Tradicionális ◑ ◑ ● ○ ◑ ● ◔
Tradicionális
Vagy Agilis ◕ ◑ ◕ ◑ ● ◔ ◕

Agilis ◔ ◕ ◕ ◑ ◕ ● ●
Tradicionális ◕ ◔ ◑ ○ ◕ ◕ ●
Tradicionális ○ ● ◔ ◔ ◕ ◕ ●

Agilis ◕ ◔ ◕ ○ ◕ ● ◕

Projektmenedzsment eszközök áttekintése
Deloitte általánosan használt projektmenedzsment-eszközinek áttekintése, ami segíthet a projektcsapatnak kiválasztani az igényeinek legmegfelelőbbet.
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ALM
Octane

M&A Central

Jelmagyarázat
Képesség mérése ○ Nincs ◔ Limitált ◑Megfelelő ◕ Robosztus ● Kiemelkedő
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Követelmények nyomonkövetése, tesztmenedzsment
Az Application Lifecycle Management (ALM) megoldások segítenek az üzleti követelmények gyors és megbízható definiálásában, implementálásában, tesztelésében – a teljes 
szoftverfejlesztési életciklus végigkövetésével (Requirements Tracking – RT).

15

Kollaboráció: együttműködés a világ bármely 
pontjáról, egyetlen globális platform 
segítségével.

A rendszerbevezetés optimálisabb menedzselése: a valós 
idejű KPI-ok, kimutatások, projektriportok és Excel-riportok 
segítségével megalapozottabb döntéseket lehet hozni.

Az egyes tesztelési ciklusok 
előrehaladásának és minőségének 
mérése.

A követelmények meghatározása és kezelése a kapcsolódó 
követelmények, tesztek, tesztfuttatások és hibák teljes 
nyomon követhetőségével.

Hibakezelés: státuszok és kapcsolódó szabályok felállításával 
kezelhető, akár automatikus e-mail értesítésekkel az érintett 
felek részére.

Elősegíti a szabványosított tesztelési és minőségellenőrzési 
folyamatokat, melyek az újra felhasználható tesztek révén 
növelik a produktivitást.

Kézi és automatizált tesztelési eszközök központi 
kezelése.

Láthatóvá teszi a követelmények lefedettségét és a 
kapcsolódó eltéréseket, hogy világos képet szolgáltasson 
a megoldás minőségéről.

TITLE
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Akcelerátorok: IndustryPrint5 és D-Life
Az IndustryPrint5 (IP5) és D-Life eszközök a Deloitte legjobb gyakorlataira épülő iparág specifikus megoldások, Fit-to-Standard elemzések kiinduló pontjai

16

• Kezeli a folyamatmodellezés tartalmának grafikus megjelenítését
• Rögzíti a folyamatmodellezés tervezéséhez szükséges 

részletességi szintet
• Magában foglalja a Deloitte projektmódszertanát

Folyamatmodellező 
platform – ARIS

• A kulcsfolyamatokra vonatkozó bevált gyakorlatokat tartalmazza 
több mint 30 iparági szegmensre vonatkozóan

• 1996 óta több ezer Deloitte projekten alkalmazott modellezési 
megközelítésre és tapasztalatokra épül

Folyamatmodellezési 
tartalom –
IndustryPrint5

Az IndustryPrint5 a Deloitte 
jól bevált megközelítését és 
üzleti folyamatmodellezési 
tapasztalatát egyesíti az ARIS-
szal, a piacvezető modellező 
platformmal

• SAP Best Practice építőelemeken alapuló megoldás
• Lefedi az összes ágazatspecifikus üzleti folyamattérképet (L1-től 

L4-ig)
• Beágyazott/prediktív elemzést tartalmaz

Előre konfigurált 
S/4HANA-ra épülő 
élettudományi 
megoldás – D-Life

A D-Life egy előre konfigurált 
megoldás, amely egyesíti a 
Deloitte élettudományi 
ágazatban szerzett szakértelmét 
az SAP S/4HANA-val
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Átállás támogatása: Deloitte Cutover Tool (DCuT)
A DCuT segítségével racionalizáljuk és automatizáljuk a teljes Cut-over folyamatot, javítjuk a koordinációt és a kommunikációt, növeljük a vizibilitást és
csökkentjük a munkaerő ráfordítást

• Kódmódosításra nincs szükség, 
egyszerű kezdeti beállítás

• Nincs szükség képzésre a Cut-
over kollégák számára 

• Letisztult felhasználói felület

Egyszerűség

• Az MS alkalmazások mellett nem 
igényel további szoftvereket, 
pluginokat, szervereket 

• A terv logikus végrehajtását 
biztosítja

• Menthető és futtatható a 
SharePointból 

Hatékonyság

• Automatikusan azonosítja a 
végrehajtásra "kész" feladatokat

• Auto-Execute funkció, ami 
lehetővé teszi a folyamatos 
felügyeletet

• Azonosítja a terv lehetséges 
hibáit, csökkentve azok számát

Automatizáció

• Beépített adatvédelem a belső 
audit követelményekkel 
összhangban

• A feladatok elvégzésére adott 
válaszok digitálisan aláirt e-mailek

• Az MS Project és az MS Excel 
funkcióinak zökkenőmentes 
használata

Megbízhatóság

Egyszerű Hatékony

AutomatizáltMegbízható

DCuT

17

Automatikusan értesíti a 
csapattagokat a feladat kész 
állapotáról

A DCuT automatikusan azonosítja 
a végrehajtásra "kész" feladatokat

Skálázható riporting

Cut-over terv szinkronizálása 
biztosított MS Project-tel

Beépített adatvédelem az audit 
követelményeknek megfelelően



Tippek és trükkök SAP 
projektvezetőknek
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Az SAP S/4HANA-ra való átállás tervezése
Példa 6 fázisos megközelítés, amelyet több nemzetközi ügyfélnél is sikerrel használtunk

19

Business Case
elkészítése

Megoldás 
leszállítása

Értéknövelő 
tényezők 

meghatározása

Proof of 
Concept (PoC) 

validálása

Jövőbeli 
megoldás 
értékelése

Integrált 
ütemterv 

meghatározása

S/4HANA Business Case
kialakítása az Enterprise 

Value Method
módszertannal

Széleskörű PoC megoldási 
lehetőségek validálása a 

Deloitte Leading Practices
megközelítésével

Átállás elemzése a SAP 
Platform Analyzer & 

S/4HANA Project 
Estimator segítségével.

Migrációs stratégia 
kidolgozása a S/4HANA 

Roadmap
megközelítésünkkel

A Deloitte előre konfigurált 
megoldásainak 

kihasználása a gyors 
bevezetés érdekében

Greenhouse Labs-es során 
beazonosíthatjuk a SAP 

S/4HANA-val kapcsolatos 
vízióinkat és ambícióinkat
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SAP S/4HANA implementációs megfontolások
Gyakorlati tanácsok projektvezetőknek

20

TITLE
0. Üzleti transzformáció
Az S/4HANA átállás egy komoly üzleti transzformációt is egyúttal a vállalat 
életében, használjuk ki a momentumot!
Alternatívák: Új-, esetleg re-implementáció, konverzió,  hibrid megoldás.

1. SAP Roadmap
A projekt/program elején érdemes készíteni  egy roadmap-et, amely 
definiálja az egyes elemeket, mérföldköveket és tartalmazza a fejlesztési 
irányokat is!

2. Ütemezés
Az egyes szakaszok átfutási idejének optimális megválasztása az egyik 
legfontosabb sikertényező. Tervezzünk alaposan!

3. Infrastruktúra
Az SAP által kínált megoldások, a különféle (privát és publikus) felhő 
alapú, illetve on-premise között szükséges dönteni számos paraméter 
mérlegelésével.

4. Verzió
Főleg on-premise esetben akut kérdés: hosszabb átfutási idő (1+ év) 
esetén, a SAP Roadmap figyelembe vételével a szoftver verziójának 
kiválasztása egy döntési pont. 

5. IT architektúra
Az S/4HANA ökoszisztéma, illeszkedve az SAP új generációs 
stratégiájához E2E megoldást nyújt, jelentősen kiterjesztve a klasszikus 
ERP kereteket. 

6. IT technológia: SAP Bázis, Jogosultság, fejlesztés
Jelentős mértékben megnőtt ezen területek a Bázis terület fontossága és 
szerepe. 

7. Licenszek
Egy adott üzleti igényre kialakítandó megoldás számos területen már 
újabb licensz beszerzését igényelheti.

8. Felhasználói élmény
Az SAP ajánlása az új generációs, web alapú Fiori felület használata. 

9. Projektszervezet
Az előkészítő szakaszban szükséges kellő időt fordítani az egyes 
funkcionális és kereszt-funkcionális területek kialakítására és megfelelő 
szakértői szinttel való feltöltésére. 
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