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De volgende stap naar 
Intelligent Enterprise.
Een goede voorbereiding 
is het halve werk.



Rise and shine

Uitdagingen

Trends

Afwegingen

Keuzes

Voorbeelden 
uit de praktijk



Bouw Infra Installatie Machine



In het verleden 
behaalde resultaten 
bieden geen garantie 
voor de toekomst.



Budgetten voor ECC 



Budgetten voor ECC 

Hoe kun je voldoende 
geld en resources 
vrijmaken voor de 
business transformatie 
die nodig is?



Veranderingen op 
de arbeidsmarkt Vergrijzing

Tekort aan 
gekwalificeerd personeel

Niet aantrekkelijk genoeg 
voor jong talent

Huidige ERP technologie past niet meer bij 
de moderne vraagstukken



Waarom wisselen we wel gemiddeld
om de 2,5 jaar van smartphone, 
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75%
Van IT-besluitvormers geeft aan dat cloud

essentieel is voor de digitale transformatie strategie 

Om de verzamelde 
data tegen een 
behapbare prijs te 
kunnen behouden, is 
een cloudstrategie
noodzakelijk.

80%
Van de IT besluitvormers geeft aan dat de cloud 

noodzakelijk is om de concurrenten voor te blijven

40%
Kostenreducties met Public Cloud door de kostenvoordelen 

van hyperscalers



Low-code helpt om 
schaarse resources 
vrij te maken voor 
de complexe en 
meer innovatief 
gedreven processen

74%
Van de IT projecten in Europa past Low-code toe

73%
Binnen Nederland geeft aan de komende jaren nog 

meer gebruik te gaan maken van Low-code



S/4 HANA MOVE 
situatie (2020)

54%
Is van plan om binnen 3 jaar 

over te stappen naar S/4 HANA

77%
Gebruikt een SAP partner voor 

de overgang naar S/4 HANA

70%
Greenfield keuzes bij bedrijven die als Leaders gezien worden,                 

t.o.v. 31% als je naar alle bedrijven kijkt. Meer dan 2x zoveel!

650
SAP klanten in Nederland

25%
Is pas begonnen met next 

gen Erp oplossingen zoals 

S/4 HANA



Als 80% van de bedrijven
aan de digitale transformatie-
strategie werkt, waarom 
slaagt slechts 30% dan in het 
bereiken van de doelen? 
En hoe ver ben jij?



Een succesvolle 
business 
transformatie 
omvat de 4 
facetten van een 
organisatie

Systemen

ProcessenData

Mensen

Business 
Transformatie



The Intelligent 
Enterprise

Het is het uitdragen van een visie

Duurzaamheid / een betere wereld

De hoogst mogelijke doelstellingen

Slimme technologieën, oplossingen en 
mensen samenbrengen in best practices

Ieder touch-point telt 

Business networks



SAP’s visie op 
The Intelligent 
Enterprise

Technologie en 
Best Practices

Innovatie

Duurzaamheid



Maar wat doen Intelligent Enterprises? 

...dit maakt dit type bedrijf veerkrachtig, succesvol en duurzaam

Wendbare, geïntegreerde 

bedrijfsprocessen 

State-of-the art best 

practices 

Geavanceerde 

technologie zoals AI, 

ML en IoT

Begrip en management voor de 

impact op het milieu 

Flexibele waardenketens 

bouwen via het netwerk

Evaluatie en handel namens 

klanten, partners en 

medewerkers

InnovatieKostenefficiëntie Intelligence



MOVE / RISE programma’s

RISE with SAP

SAP One Movement

Biedt de business 

transformatie aan in een alles-

in-1-pakket met business-

transformation-as-a-service

Vult RISE with SAP aan met 

begeleiding op maat voor een 

migratie

Samen bieden ze een uniek en 

boeiend pad voorwaarts naar een 

digitale onderneming.

De transitie naar de 
cloud

+

SAP voorlopige cijfers 2021 Q3
20% omzetgroei in cloud en 7% omzetgroei in licenties

Sterke groei in cloud en in RISE with SAP trajecten

Wat

Waarom en hoe



De ERP van gisteren kan de vandaag gevraagde 
wendbaarheid niet bijbenen

60%
Van de werkzaamheden 

uitgevoerd door mensen is in 

2025 geautomatiseerd

97%
Accuraatheid van 

afbeeldingsherkennig vandaag de 

dag (terwijl mensen tot 95% komen)

95,1%
Accuraatheid van 

spraakherkenning vandaag de dag 

(terwijl mensen tot 94,1% komen)

$18 Miljard
De grootte van de bedrijfsmarkt 

voor machine learning in 2020

94%
Van de bedrijven ziet machine 

learning als een kritische vaardigheid 

om concurrentievoordeel te behalen

Kosten-efficient en 

compliant financieel proces
Proactieve 

bedrijfssturing

Geautomatiseerd Geavanceerde analyses

Inzicht

Real-time 

inzicht

real-time 

inzicht

Predictief 

inzicht

Predictief 

inzicht

De operatie

De operatie De operatie

Terugkijken Terugkijken

Vooruitkijken

De dagelijkse 

operatie

Predictief 

inzicht
Ondersteunend 

aan de strategie



De wereld van 
gisteren kan de 
snelheid van 
vandaag niet
bij houden

60%
Menselijke handelingen zal in 

2025 geautomatiseerd zijn 

Omzetgroei door “white

space” aanbiedingen

Van de CIO’s van grote ondernemingen, zal vanaf 2024 verantwoordelijk 

gehouden worden voor de digitale bedrijfsresultaten

20%

25%



Meer uitkomstgebaseerde
toezeggingen

Nieuwe bedrijfsmodellen 
ondersteunen

Ondersteunend aan het 
segment van één 

Strategische 
prioriteiten



Uitdagingen

Waardecreatie

Trends

Dimensys visie: Inspelen op de 
ontwikkelingen in de branche

▪ Voorspellen, plannen en vooruitzien 

▪ Marges onder druk

▪ Duurzaamheidsdoelstellingen door vertalen naar uitvoering 

▪ Omgaan met veiligheidsnormen, compliancy en security



Uitdagingen

Waardecreatie

Trends

Dimensys visie: Inspelen op de 
ontwikkelingen in de branche

▪ Spend management > waar geef je je geld aan uit?

▪ End-to-end integratie van processen en data, over 
verschillende applicaties heen; zelfs over bedrijfsgrenzen 
heen

▪ Predictief onderhoud uitvoeren m.b.v. adequaat 
verzamelde data



Uitdagingen

Waardecreatie

Trends

Dimensys visie: Inspelen op de 
ontwikkelingen in de branche

▪ Prefab en ‘fabrieksmatig’ nadenken over het bouwen van o.a. 
huizen

▪ Commerciële en interne verhuur binnen hetzelfde bedrijf

▪ Tracking & tracing

▪ Onderhoud ‘on-the-road’ en predictief uitvoeren



Built-in 
Intelligence

Opportunity 

Management

Predictive 
Analytics

Talent 

Management

Artificial 
Intelligence

Supply Chain 

Management

Digital Twin 

en Machine 

Learning

Project 

Execution

Augmented 

Reality en

Robotics

Operation & 

Maintenance

Internet of 

Things



De beste route 
naar S/4 HANA.

Welke behoefte aan 
proces optimalisatie?

Welke behoefte aan 
historische data?

Wat wordt je nieuwe architectuur met S/4 HANA 
en cloud oplossingen (vertaald vanuit vandaag)?

Wil je de stap 
naar (multi) cloud maken?

Wat is je 
uitrolstrategie en de beoogde tijdslijn?

Kernvragen



Van visie naar 
toegevoegde 
waarde, geen weg 
is hetzelfde, geen 
keuze is hetzelfde

De vraag is niet of je instapt,
maar WAAR je instapt.

Visie en 
strategie op 

1 lijn

Toegevoegde 
waarde 
leveren 

Business 
case 

opstellen

De weg 
vooruit 

opstellen 

Visie en 
strategie op 

1 lijn

Toegevoegde 
waarde 
leveren 

Business 
case 

opstellen

De weg 
vooruit 

opstellen 



SAP S/4 HANA

Keuzes op de 
route naar SAP 
S/4 HANA

Uitvoering vraagt 
meer tijd als je je 
niet voorbereid hebt

Visie en strategie 

op 1 lijn

Toegevoegde waarde 

leveren

Business case 

opstellen

De weg vooruit 

opstellen 

Keuze voor 
intelligente 
technologieën 
(AI, ML, RPA)

Belang van 

custom code

Belang van een 
intuïtieve user 
interface

Invloed van 
interfaces

(Multi-) cloud 
strategie

Belang van 
historische 
data

Lowcode



3 perspectieven waar je je mee kunt vergelijken

De ‘Beschermer-van-het-verleden’

▪ Nog niet overtuigd 

▪ Onbekend met nieuwe toepassingen

▪ Recent nog investeringen gedaan

1

De ‘One-of-a-kind’ SAP-klant

▪ Hybride model tussen 1 & 3

▪ Nieuwe cloud of low-code
toepassingen omarmen

2

De ‘S/4 HANA-omarmer’

▪ Omarmt S/4 processen met de 

Intelligent Enterprise

▪ Fit-to-standard

3

Vervolg stap:

▪ Data voorbereiden

▪ Opschonen en archiveren

▪ 1:1 Migratie

Vervolg stap:

▪ RISE with SAP constructie

▪ Migratie van ECC naar de cloud

Vervolg stap:

▪ Analyseren van maatwerk

▪ Keep the core clean-policy

▪ Migratie vs. Implementatie



Business Case 
voor migratie naar S/4 EWM

Doelstelling: 

Budget verkrijgen voor een 

nieuw WMS-systeem welke 

efficiency, track & trace, 

integratie en 

fit-to-standard ambities waar 

kan maken

Aanpak: 

• Design thinking workshops 

• Use cases 

• SAP Value Lifecycle Manager 

tool

Componenten:  

S/4 Extended Warehouse 

Management implementatie, 

private cloud hosting en een 

nieuwe SLA voor de 

samenwerking



Aanbesteding: SAP implementatie
Nieuwe klant in de NL bouwbranche

Doelstelling: 

Een bouwbedrijf overtuigen van 

de keuze voor SAP S/4 HANA als 

drijvende motor achter het 

bereiken van financieel inzicht, 

efficiency, uniformiteit en 

innovatiedoelstellingen

Aanpak:

• Traject met demo’s om 

technische en business 

requirements af te dekken

• RISE with SAP voorstel met 

private cloud SAP

• SAP activate / Dimensys

implementatiemethode voor 

een lean/agile projectaanpak

Componenten:  

S/4 HANA ERP, Success factors, 

C4C, Dimensys Prefab, ETM.next

van Bearing Point

?



Roadmap voor migratie naar S/4 HANA
NL bouwbedrijf, werkend met SAP ECC

Doelstelling: 

Bepalen van de volgorde en 

maken van de keuzes welke 

maatwerken blijven en welke 

vervangen moeten worden

Aanpak:

• Process Discovery tool voor inzicht 

en advies

• Workshops per procesdomein om 

de business requirements te 

bepalen.

• Roadmap opstellen voor de 

strategie en tijdslijn voor S/4 HANA 

en de voorgestelde keuzes

Componenten:

O.a. S/4 HANA ERP, BPC, ETM.next, 

Field Service Management,

Low-code platform

?



Wij zijn

Wij zijn klaar voor de volgende ronde!
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Bekijk op www.VNSGFocusOnline.nl welke sessies er nog meer zijn!

Bedankt voor je deelname


