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● Release 1909 släpptes 23/9. Rykande 

färsk alltså.

● I Sverige kör 23 % av SAP-bolag S4 i 

någon form. Liknande situation över 

Europa.

● I Kina och Indien är motsvarande siffra 

nära 50 %.

● SAP har med S4 HANA råkat ut för sin 

starkaste konkurrent någonsin…

Allmänt



ECC 6.0



● New Enterprise Core = ersätt 

befintligt

– Green field

– Brown field

● Extended Enterprise Core = ersätt 

befintligt, samt utöka systemscopet

– Lägg till exempelvis Ariba, Hybris, Fieldglass, 

Successfactor etc.

● Enterprise Transformation = allt ovan 

plus byt affärsmodell

Sätt att byta 
SAP har tagit fram ett s.k. MOVE-program för att 

kunder ska komma igång med S/4HANA. Det finns 

3 spår: 



Cloud versus On-Prem

● S4 HANA cloud version

– 42 länder

– 24 språk

● S4 HANA on-prem version

– 64 länder

– 38 språk

S4 public 

cloud

S4 cloud single

tennant

S4 ”on-prem” 

or private cloud

Configurable No Yes Yes

Codeable No No Yes

System managed by SAP Yes Yes No

Licensing Subscription Subscription Buy Your Own

License

New versions 4 times/year 1-4 times/year 1 time/year



● Retail: Multi-level contract

management

● Sales: Sales order fulfillment cockpit

● Sales: SD rebates försvinner och 

ersätts av Condition Contract

settlement by settlement management

● Sales: SAP digital payment add-on 

cloud-based (PayPal)

Nyheter 1



● Responsibility Management

– HR försvinner

– Endast viss HR master kvar

– RM ersätter HR-funktioner

– Mest infört hitintills inom Line-of-Business 

Sales

Nyheter 2



● EWM

– Stock Room Management = ”slim-version” 

of EWM

– För många lager är EWM onödigt 

komplicerad. Kostar mer än vad det 

smakar. Ger inga reella förbättringar.

– Innebär att man kan stanna på LE-WM i S4

– Går att köra parallellt med EWM

– Lösning kommit fram efter påtryckningar 

från kunder

Nyheter 3



● DDMRP – Demand Driven MRP

– Bygger ej på prognos utan verkliga behov

– ”Frikopplar” ledtider (decoupling of lead-

times) och jobbar med buffrar

– Bra om man har djupa BOM:ar

– Systemet lär sig och föreslår förändringar 

av styrparametrar som:

• Ledtider

• Buffer-storlekar

• M.fl.

– Kallas även för DDR – Demand driven 

replenishment

Nyheter 4



SAP’s 5 principer för S/4HANA
(som tidigare kallades regler)

● Du må icke frångå standard

● Du skola använda pre-konfigurerad 

lösning

● Du skola använda modern 

integrations- teknik

● Du skola använd modern 

extension-teknik (tredje parts add-on 

och liknande) 

● Om Du avviker från standard så 

dokumentera ordentligt för transparens
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