Decommissioning en Carve out van SAP-systemen
PC gebaseerde software voor het opslaan, weergeven en doorsturen van SAP Legacy-gegevens
Business Case: SAP Decommissioning/Carve out/Stopzetting

PBS Enterprise Content Store (PBS ECS)

Een SAP-systeem (of onderdeel daarvan) dat niet meer wordt gebruikt, moet buiten gebruik gesteld worden of SAP-gegevens worden speciaal gevraagd voor een carve-out.
Gegevens uit SAP-tabellen en documenten van het legacy-systeem moeten worden opgeslagen. Deze legacy-data moeten gebruikt kunnen worden voor opvragingen zonder
SAP-systeem en moeten herbruikbaar zijn.

Oplossing

Uw voordeel

Bewaar gegevens en evalueer deze
zonder SAP-systeem

Snelle, ongecompliceerde project implementatie, kostenbesparend & toekomstbestendig

▪

▪

▪

Gevalideerde extractie met behulp van zakelijke of
technische criteria - afhankelijk van de projectvereisten in een SQL-database
Evaluatie van tabelgegevens en documenten (SAP DARTextracten, SAP-afdruklijsten, aan SAP gekoppelde
originele documenten, PBS-gegevensextracten) met
behulp van een pc-gebaseerde analysetoepassing
Vrij definieerbare rollen en autorisaties om de gegevens
te beschermen volgens AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming)

▪

Controleerbare en geautomatiseerde
gegevensextractie via sjablonen

▪

Lage projectdoorlooptijd: binnen enkele dagen live

▪

Gebruiksvriendelijke functies waarmee eenvoudig
gegevens kunnen worden opgehaald voor niet-SAPgebruikers

▪

Vooraf gedefinieerde views en rapportagefuncties

▪

Data formats voor audits

▪

Gunstig licentiemodel

▪

Onderhouds- en licentiekosten voor een SAP legacysysteem kunnen worden vermeden

▪

Niet langer afhankelijk van SAP-releases door
SAP-onafhankelijke oplossing.

▪

Lokale, goedkope opslag van gegevens en
documenten en hun overdracht aan derden
(bijvoorbeeld voor audits) in AIS-formaat

▪

Directe toegang tot gekoppelde documenten vanuit
een compatibel opslagsysteem is mogelijk

Al meer dan 30 jaar vertrouwen meer dan 1.700 bekende klanten wereldwijd op onze SAP add-on-oplossingen.
Deze oplossingen zijn bedoeld om volledig te profiteren van gegevensarchivering om de prestaties van het SAP-systeem
aanzienlijk te verbeteren, databases te verminderen of systemen tegen lage kosten buiten gebruik te stellen.
Tegelijkertijd bieden we een geïntegreerde toegang tot online-, archief- en externe gegevens om te voldoen aan alle
vereisten voor AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en GoBD (Duitse wettelijke boekhoudnormen).
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