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Biztos kezekben a feladat

A BKB projekt menedzsment filozófia

A BKB Solutions az SAP tanácsadási és fejlesztési projektek szakértője. Az elmúlt 15 évben
számos sikeres projektben valósítottuk meg ügyfeleink elképzeléseit.

Megismerni

Megérteni

a materials- és supply chain menedzsment üzleti
folyamatainak támogatása.
Fő működési területünk

feltérképezzük ügyfelünk üzleti tevékenységét és azonosítjuk igényeit
az iparági és SAP tapasztalatunk alapján segítséget nyújtunk
a legjobb koncepció kidolgozásában

Megoldani a feladatot időre, a terveknek megfelelően elvégezzük

Core modul kompetenciánk a tanácsadás és fejlesztési területen:

SAP EWM, Logistics Execution, MM, SD, WM

Munkatársainkat a projektek teljeskörű lebonyolítására készítjük fel. Minőségbiztosítási rendszerünk és tanácsadóink tudatos képzése
garantálja a ránk bízott feladatok hatékony megvalósítását.

Számíthat szakértelmünkre

Tudásunk és tapasztalatunk a kulcs az üzemeltetési költségek tartósan alacsony szinten tartásához.

és tapasztalatunkra.

Előre látjuk a nem várt buktatókat is!

SZOLGÁLTATÁSAINK

A felmerült igényeket rugalmasan kezeljük, ügyfeleink garantáltan azt a megoldást kapják,
amire az adott helyzetben szükségük van.
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Projekt és Program
Management

Projekt kivitelezése
a teljes élettartam alatt

Projekt utómunka
és felhasználói
tudásmenedzsment

Szolgáltatásaink köre lefedi a modern projekt és program
menedzsment minden területét, kiegészítve az SAP specifikus
igényekkel.
A tényleges feladatot mindig a vevő igénye határozza meg.
A projekt vagy program kivitelezését a kezdetektől támogatjuk,
és felelősséget vállalunk az implementáció lényegi témáiért.
Megvalósítjuk minden ügyfelünk rendszerről alkotott elképzelését, legyen az standard közeli megoldás vagy vevőspecifikus
programozási feladat.
Egy sikeres projekt nem ér véget az új rendszer bevezetésével,
a rendszert karban kell tartani, frissíteni és optimalizálni.
Felmérjük, tervezzük és kezeljük a párhuzamosan futó kapcsolt
rendszerek (koegzisztencia) miatt fellépő módosítási igényeket.

Projekt-/Program-előkészítés

Üzleti- és
Folyamatanalízis

Software kiválasztás és
kiértékelés

Ajánlati kiírások
támogatása

Ajánlati kiértékelés támogatása

Projekt-/Program-végrehajtás

Projekt-/Program
menedzsment minden
fázisban

Teszt Menedzsment
a projekt minden
fázisában

Hypercare- és tartós
támogatás a futó
alkalmazáshoz

Projekt-/Program- felügyelet

A szállítók vevőorientált
irányítása

Integráció és
Minőségbiztosításmenedzsment
Minőségi kritériumok
meghatározása és
ellenőrzése

Projekt- / programanalízis és kiértékelés

Az átalakulási folyamatok
támogatása / irányítása

Folyamatok

Folyamatdefiníció és
modellezés

Fit-Gap analízis és
kiértékelés

Rendszer beállítás
(Customizing)

Dokumentáció és Teszt

Fejlesztés

Egyéni megoldások
kidolgozása

Funkcionális és technikai
specifikáció

Fejlesztés és illesztés
a standard környezetbe

Fejlesztések tesztje és
transzportok koordinálása

Éles indulás és Hypercare

Éles indulás szimulációk
előkészítése és végrehajtása

A Hypercare támogatás modellezése és
felépítése

Mérőszám alapú (KPI)
felügyelet kialakítása

Hypercare támogatás

Felhasználói tudás / képességek

Képzési igény felmérése

Oktatási terv elkészítése
és kivitelezése

Oktatási rendszer felépítése és karbantartása

Oktatások kivitelezése,
eredmény kiértékelése

Release-ek tervezése

Üzemeltetői csapat
felépítése, irányítása

Incidens-managementés minőség-biztosítás

Performancia elemzések
végrehajtása

Program kód ellenőrzés
és dokumentáció

Teljesítmény optimalizálási javaslatok megvalósítása

Üzemeltetés / Karbantartás
Teljesítmény

Rendszermódosítások
a release / üzemeltetési
terv szerint
Hypercare támog Teljesítmény tesztek és változás
management atás

