
MEER INFORMATIE 

Vraag het één van onze experts: 

 Marc de Gier      
(marc.de.gier@cgi.com) 

 Hans van Capelleveen 
(hans.van.capelleveen@cgi.com) 

 

Bezoek ook onze website: 
cginederland.nl/nl/SAP 

 

OVER CGI  

CGI, opgericht in 1976, is een van de 
grootste IT- en bedrijfsadviesdiensten ter 
wereld. CGI is actief op honderden locaties 

over de hele wereld en levert een end-to-
end portfolio van mogelijkheden, van 
strategisch IT- en bedrijfsadvies tot 
systeemintegratie, beheerde IT- en 
bedrijfsprocesservices en oplossingen voor 
intellectueel eigendom. CGI werkt met 
klanten via een lokaal relatiemodel 
aangevuld met een wereldwijd 

leveringsnetwerk om klanten te helpen hun 
doelen te bereiken, waaronder klantgerichte 
digitale ondernemingen worden. 
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Awareness workshops 
S/4HANA 

edrijven die SAP ECC gebruiken, en van plan zijn 
dit te blijven doen, moeten beginnen met de 
voorbereiding op de transformatie naar S/4HANA. 

Niet alleen omdat SAP ECC na 2027 niet meer wordt 
ondersteund, maar vooral omdat de meeste bedrijven 
behoefte hebben aan een modern ERP-systeem dat 
cloudoplossingen, IoT, Big Data, machine learning, 
meerdere apparaten en sociale netwerken ondersteunt.  

CGI biedt een workshoppakket met vijf sessies die u een inleiding geeft 
tot S/4HANA en een gemeenschappelijk begrip tussen IT en de 
gebruikersorganisatie over wat uw bedrijf te wachten staat. 

 Wat is S/4HANA? 
 Wat betekent S/4HANA voor mijn organisatie? 
 Wat is er benodigd om over te gaan naar S/4HANA? 

 
WORKSHOPS OVERZICHT 
 

SAP S/4HANA 
INTRODUCTIE 
WORKSHOP 

 

Een kennismaking 
met S/4HANA op 
hoog niveau voor IT- 
en ERP-managers 

Het doel van deze 
workshop is om een 
introductie en overzicht 
op hoog niveau van 
S/4HANA te geven, om 
een algemeen begrip te 
krijgen van de weg 
gevolgd moet worden 
door elk bedrijf dat 
vandaag SAP ECC 
beheert. 

Duur: 1,5-2 uren 

SAP S/4HANA 
AWARENESS 
WORKSHOP 

 

Een interactieve 
workshop met 
eigenaren van IT en 
bedrijfsprocessen 

Aangezien de weg naar 
S/4HANA zowel IT als 
business omvat, is het 
uiterst belangrijk om 
een introductie en 
begrip te krijgen van 
wat u te wachten staat! 
Het doel van de 
workshop is om een 
bewustzijn te creëren 
van wat S/4HANA is en 
wat het betekent voor 
de business en IT. 

Duur: 6 uren (incl. 
lunch en discussie)  
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Voor meer informatie over CGI, bezoek 

cgi.com, of stuur een mail aan info@cgi.com.  

SAP S/4HANA ILM - 
ARCHIVING 
WORKSHOP  

 

Een overzicht van 
ILM-strategieën 
(Information Lifecycle 
Management) voor 
de voorbereiding 
voor en tijdens uw 
S/4HANA-project 

Archivering is een van 
de belangrijke 
hoofdonderwerpen in 
uw voorbereidingsfase 
voordat u aan uw 
S/4HANA-project 
begint. Deze workshop 
geeft je een overzicht 
van waarom en hoe je 
ILM moet opnemen in je 
projectplan. 

Duur: 1,5-2 uren 

SAP S/4HANA 
NEXT STEP 
WORKSHOP 

 

Een vervolgworkshop 
om de volgende stap 
richting S/4HANA te 
initiëren en te plannen 

Duur: 1,5-2 uren 

 

 


