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Följ med på resan Pearl S/4 Move – Oavsett var 

du befinner dig i beslutsprocessen, passar du in i 

Pearls Move-flyttresa

Pearl S/4 Move – Genom att använda lokal 

spetskompetens och hela Pearls leveransapparat, 

är det vår målsättning att hjälpa kunder att flytta 

över på den nya SAP-plattformen på ett effektivt 

och tryggt sätt.

När överföringen är utförd, kommer 

PearlCare InnovationLab att ha färdigställda 

innovationsworkshops som ditt affärsteam kan 

delta i. På så vis kan vi tillsammans hämta ut de 

potentiella vinsterna som ligger i SAP S/4HANA.

Paketlösning – Pearl har en paketlösning som är 

godkänd av SAP som ligger till grund för vår Move-

flyttresa, och vi använder endast SAP-godkända 

verktyg vid genomförandet. Vi har byggt upp 

mycket solid erfarenhet och har redan hjälpt ett 

flertal kunder med att flytta över till SAP S/4HANA.

Genom hela Move-processen kommer du att ha 

en projektledare som följer dig och säkerställer 

att de olika leverans-teamen är involverade vid 

rätt tidpunkt och med rätt kompetens. På nästa 

sida har vi beskrivit fyra scenarier för hur vi bäst 

kan hjälpa ditt företag, beroende på var i Move-

flyttresan ni befinner er.
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Strategy

PoC Realize Run

Innovation

Explore Realize Run

Du vet att företagets SAP ECC-lösning 
måste migrera till SAP S/4HANA innan 
supportfristen, men har inte tagit fram en 
vägkarta för när och hur det ska göras.  
Då kan Pearl hjälpa dig att komma igång. 

Vi erbjuder ett färdigställt koncept där du 

själv väljer vad som är viktigt för dig att 

utvärdera i samband med migreringen. 

Du är med från start på Move-flyttresan, 

och vi guidar dig genom hela förloppet till 

en färdigmigrerad lösning. Efter att det 

strategiska beslutet har fattats, kommer 

vägen att fortsätta antingen via B eller C på 

Pearls Move-flyttresa. 
 
 
Ni har fattat ett beslut om att en 
teknisk migrering till SAP S/4HANA är 
det rätta för er och behöver en partner 
som säkerställer en effektiv migrering.
Börja vid Move-flyttresans punkt B, “Proof 

of concept” (PoC). PoC är en fullständig 

migrering utförd i en testmiljö. Genom att 

utnyttja erfarenhet från testmigreringen, 

kan ni fatta beslut i ett tidigt skede, vilket 

kommer att bidra till att reducera tidsåtgång 

och risk vid migrering av produktionslinjen.

 
 
 
 

Ni har fattat beslut om att SAP S/4HANA 
är rätt lösning, men behöver en ny 
implementering för att lyckas med 
affärsstrategin. 
Börja i Move-flyttresans punkt C, “Explore”. 

I Explore-fasen genomförs en analys av 

standardanpassning, baserat på kundens 

behov och Pearls mallösningar. Varje 

affärsprocess kartläggs och det avgörs vilken 

funktionalitet som behövs. Genomgången 

av processerna kan understödjas av 

demopresentationer av systemet för att 

upptäcka eventuella brister och fel. Om det 

finns återstående behov som mallen inte 

uppfyller, dokumenteras denna brist, och 

kostnaden för att åtgärda den uppskattas. 

Kunden kan sedan välja huruvida dessa ska 

inkluderas i den totala lösningen eller inte. 

Utöver processbehoven finns även gränssnitt 

och konverteringar med i Explore-fasen.

 
Ni har migrerat till SAP S/4HANA, 
men inte realiserat alla de potentiella 
vinsterna ännu. 
PearlCare InnovationLab har fördefinierade 

workshops för olika fackområden, som 

även kan specialanpassas till just era 

behov. Workshopen kommer att upptäcka 

möjligheter och resultera i förslag till agila 

innovationsprojekt som kan implementeras 

i enlighet med en helhetsplan – anpassad till 

just ditt företag.
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