
simplify your business. 
together.

newprocensus

procensus

procensus-consultores

www.procensus.pt

PARA QUEM? FOCO PRINCIPAIS 
VANTAGENS

S/4 HANA

O NOSSO BUSINESS SUITE RECORRE À 
PLATAFORMA IN-MEMORY DO SAP HANA E 
OFERECE INÚMERAS SIMPLIFICAÇÕES NO MODELO 
DE DADOS, BEM COMO VÁRIAS FERRAMENTAS 
INOVADORAS PARA O UTILIZADOR.

Indicado para todas as 
empresas que pretendam 
implementar um ERP ou que 
queiram fazer o upgrade do 
seu SAP Business Suite.

Sendo um ERP, o foco está no 
melhoramento do negócio, 
desde os processos das 
várias áreas organizacionais 
até à granularidade da 
informação obtida.

Simplificação do 
modelo de dados, 
guia de configuração 
e permite trabalhar 
com big data.

Devido aos constrangimentos nas arquiteturas dos sistemas da anterior 
geração, existia uma incapacidade para trabalhar grandes volumes de 
informação de uma forma eficaz e eficiente. Para colmatar essa situação a 
SAP desenvolveu o S/4 HANA, que para além da capacidade e performance 
vem trazer simplificação à arquitetura e à solução funcional.

O S/4HANA VEM ASSIM REVOLUCIONAR O MERCADO, PROPORCIONANDO 
VANTAGENS PARA O NEGÓCIO E UTILIZADORES QUE ASSENTAM EM 

3 PRINCÍPIOS:

#1 Simplificação do modelo de dados, onde 
agregações, índices e tabelas redundantes serão 
eliminadas, reduzindo o footprint no sistema.

Utilização do Fiori User Experience, permite 
usufruir de uma navegação inteligente e 
apelativa, realizando o processo apenas num 
único ecrã com aplicações orientadas às 
funções de cada utilizador. 

#2

Um guia de configuração que permite a 
qualquer utilizador aprender a configurar o 
próprio sistema após a sua implementação.

#3

Atualmente, o Simple Finance foi o único módulo lançado para o S/4HANA, 
contudo espera-se que seja lançado o Simple Logistics. 

ON-PREMISE
Recomendado para negócios que requerem um nível 
profundo e amplo de funcionalidades, combinado com 
um elevado grau de flexibilidade na personalização. 
O ciclo de inovação será anual.

PRIVATE CLOUD
Recomendado para negócios que usam processos 
standards, sendo que o utilizador irá usar os cenários 
disponibilizados pela SAP. O ciclo de inovação é feito 
trimestralmente.

CENÁRIO HÍBRIDO

Combina as vantagens On-Premise com a Private 
Cloud, permitindo uma maior flexibilidade no negócio 
e o acesso a todas as potencialidades do sistema.

EDIÇÕES DO 
S/4HANA
Existem três formas diferenciadas 
de implementar o sistema:

ROADMAP
A implementação do S/4HANA pode ser 

dividida em 3 tipos de clientes, consoante o 
ponto de partida para a implementação:

1. 

2. 

CLIENTES QUE 
NÃO TÊM 

QUALQUER 
SISTEMA 

IMPLEMENTADO E 
ESTEJAM A 

COMEÇAR DO 
ZERO

CLIENTES 
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SAP 

BUSINESS 
NUMA BASE 
DE DADOS

3. 
CLIENTES 

COM 
BUSINESS 

SUIT EM HANA

O S/4HANA está disponível em duas versões. 

A primeira é gratuita e contém 14 dias para testar os cenários de gestão de 
projetos, cash manager, contabilidade geral, recebimento e pagamento de 
contas.  

A segunda é on-premise e contém 30 dias para testar todas as funcionalidades.

ONDE EXPERIMENTAR?


