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Agenda

▪ Welke ontwikkelingen zijn er in de SAP/Cloud wereld?

▪ Wat betekent dat voor SAP ALM?

▪ Wat is SAP Cloud ALM?

▪ Demo

▪ Wat is er anders dan in SAP Solution Manager?

▪ Wanneer ga ik over?

▪ Wat is de rol van Simac?

▪ Vragen



Welke ontwikkelingen zijn er?

Any DB SAP HANA



Welke ontwikkelingen zijn er?

• Bestaande resources voldoen vaak niet meer, 

opnieuw kijken naar technische infrastructuur

• Behoefte en aanbod flexibiliteit/schaalbaarheid

• Opkomst van low code/no code en API’s

• Veel organisaties gaan naar de cloud én cloud

applicaties

• Simac biedt het Cloud Power Platform, 

geadviseerd voor SAP gebruikers

• Cloud providers/Hyperscalers beperken zich tot 

het beheren van de “hardware-laag”



Wat betekent dat voor SAP ALM?

• ALM is meer dan het draaiende houden van 

je applicaties

• Cloud providers verzorgen geen integratie- of 

procesmonitoring

• Cloud providers houden zich niet bezig met 

build to deploy

• SAP heeft SAP Cloud ALM (nieuwe tool in 

public cloud) geïntroduceerd

• Voor klanten met SAP Enterprise Support, 

cloud editions - als je één SAP cloud product 

hebt, dan heb je toegang tot SAP Cloud ALM



Wat is SAP Cloud ALM?



Wat is SAP Cloud ALM? - Implementation



Content-driven implementations



Wat is SAP Cloud ALM? - Operations



DEMO



Wat is er anders dan SAP Solution Manager?



Wat is er anders dan SAP Solution Manager?

▪ Public cloud

▪ Ontworpen voor cloud applicaties 

▪ Focus op het proces 

▪ Technische monitoring summier

▪ Best-practice gedreven 

▪ Gebruiksvriendelijker



Wanneer ga ik over?



Wat is de rol van Simac?

• Onze visie op de toekomstige dienstverlening t.a.v. SAP Cloud ALM:

• We bieden de klant complete ontzorging:

• Implementeren van functionaliteiten: substantieel minder inspanning

• Toolcoach: belangrijke nieuwe rol

• Focused Run as a Service: belangrijk voor hybride landschappen 

• Als multi-cloud provider en voorloper op het gebied van SAP ALM heeft Simac alles 

in huis

• Belangrijkste communicatiekanaal tussen SAP SE en Nederlandse gebruikers



Wat doet Simac om bij te blijven?

Kennisontwikkelingen: trainingen, community calls

Van management tot operationeel niveau connecties 
met SAP SE (over ALM)

Interne kennisdeling 

VNSG – focusgroep ALM, process management 
werkgroep



Samenvatting/conclusie

• De wereld gaat naar de cloud en SAP en Simac gaan mee

• Nieuwe tool in public cloud: SAP Cloud ALM

• Voorziet in Implementations & Operations

• Overstappen op een passend moment in de reis naar de cloud

• Simac ontzorgt jouw Cloud ALM
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Bekijk op www.VNSGFocusOnline.nl welke sessies er nog meer zijn!

Bedankt voor je deelname


