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Wat is Focused Build?

▪ Focused Build is een vooraf geconfigureerde 

add-on voor Solution Manager 7.2 die met 

name agile projectprocedures ondersteunt. 

▪ Deze tool kan bijvoorbeeld worden gebruikt 

voor het uitvoeren van S/4 HANA-

implementatieprojecten met de SAP Activate-

methode agile.



Waarom Focused Build?

▪ We moeten/willen naar S/4HANA. (Maar ook C/4HANA, Succesfactors Ariba etc.)

▪ We willen Agile/DevOps gaan werken.

▪ De implementatietooling moet gisteren beschikbaar zijn. 

En de implementatie zelf moet morgen klaar zijn.

▪ Business mag er geen last van hebben.

▪ Druk vanuit auditing neemt toe. (Vastleggen van wie, wat, waarom..)

De oplossing: SAP Focused Build



Related 
Functionality

Focused Build



Een waardevolle Focused Build

In deze sessie kijken we naar de 

volgende vragen:

▪ Wat is de toegevoegde waarde van 

Focused Build?

▪ Waarom is Focused Build juist nú een 

goed keuze?

▪ Hoe kan agile werken succes 

versterken?



Wat is de toegevoegde waarde van 
Focused Build?

▪ De tool forceert het gebruik van documenteren en faciliteert hergebruik van 

documentatie.

▪ SAP stelt één manier van werken voor, maar geeft genoeg ruimte voor eigen invulling.



Waarom is Focused Build juist nú een goed 
keuze?

▪ Focused Build is een volwassen tool 

geworden. 

▪ Focused Build kun je razendsnel 

implementeren ten opzichte van de 

andere functionaliteiten van SAP 

Solution Manager.

▪ Aan Focused Build wordt door SAP 

volop doorontwikkeld, waarbij op dit 

moment de verbeteringen vooral 

zitten in het nog eenvoudige maken 

van diverse handelingen.



Een agile manier van werken zal het succes 
zal versterken

▪ Focused Build volgt een agile 

implementatie concept waarbij de tool 

meerdere soorten “agile” ondersteund.

▪ Vroegtijdig betrekken van “de klant”  

zorgt er voor dat er vroegtijdig 

acceptatie ontstaat en dat er vroegtijdig 

bijgestuurd kan worden.

Zorg dat de klant deel uitmaakt van het 

proces, zodat deze ook deel uitmaakt 

van het succes! Voorbeeld van een agile manier van 
werken met 3 sprints in een release





V Model: Kosten om “iets” te wijzigen
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Belangrijke take-aways voor Focused Build

▪ “Documentatie maak je nu om in de toekomst te kunnen hergebruiken”.

▪ “Goede documentatie zorgt er voor dat je later tijd gaat besparen.”

▪ “Zonder mensen zal tooling, tooling blijven. Pas met mensen zal tooling onderdeel van 

een Proces worden.” > Denk ook aan “de klant”.

Focused Build tool coach: Methode van documenteren uitleggen (Implementatie)

Is de tool specialist voor Focused Build en zal gedurende de workshops / trainingen wijzen op het 
documenteren met het oogpunt deze te kunnen hergebruiken. 



Wat is de rol van Simac?

• Onze visie op de toekomstige dienstverlening t.a.v. SAP Solution Manager:

• We bieden de klant complete ontzorging:

• Implementeren van functionaliteiten: substantieel minder inspanning

• Focused Build tool coach: belangrijke rol die het project door de 

implementatie begeleid

• Focused Run as a Service: belangrijk voor hybride landschappen (Naast SAP 

Solution Manager)

• 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



Waardevol!

Documentatie en kennis zijn key voor het 

onderhoud van geleverde IT oplossingen. 

Focused Build is de Holy Grail om deze 

randvoorwaarden snel en robuust te 

realiseren.

Wij wensen u een waardevolle 

implementatie.. met Focused 

Build



VRAGEN EN 
ANTWOORDEN
Via de “questions box”!



Bekijk op www.VNSGFocusOnline.nl welke sessies er nog meer zijn!

Bedankt voor je deelname
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