PORÓWNANIE QAD
ADAPTIVE ERP Z SAP
S/4HANA

Kontynuować pracę z systemem SAP czy przejść na
elastyczną metodę planowania zasobów przedsiębiorstwa
(ERP)? Dzięki QAD Adaptive ERP firmy produkcyjne
mogą szybko reagować na ciągłe zmiany za pomocą
rozwiązań, które są szybko wdrażane i które łatwo można
modyfikować, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom
biznesowym.

KLUCZOWE CZYNNIKI

9 na 10 klientów SAP nie
rozwżayłaby korzystania
z S/4HANA1

SAP S/4HANA

QAD ADAPTIVE ERP

System ERP
przygotowany dla firm
produkcyjnych

Zapewnia podstawowe funkcje
dostosowane do potrzeb produkcji,
wymagające skomplikowanych
dostosowań

Wyspecjalizowane rozwiązanie ERP,
które wspiera elastyczność procesów
produkcyjnych dla sześciu konkretnych
branży

Obecność w chmurze

SAP pojawił się w chmurze
później, co najmniej dekadę po
pierwszych wdrożonych w chmurze
rozwiązaniach2

QAD jest w chmurze od ponad
15 lat i oferuje ERP w chmurze
od ponad dekady

Sukcesy wdrażania

Długi i kosztowny proces wdrażania,
którego szansa na powodzenie
wynosi 50%3

Wiele szybkich i niezawodnych
wdrożeń - brak pozwów sądowych

Zależność systemu od
integratorów IT

System w dużym stopniu oparty
na kosztownych integratorach IT
z ograniczonym bezpośrednim
wsparciem SAP po wdrożeniu

Zespół ds. globalnych usług
bezpośrednio wspierający
doświadczonych partnerów lokalnych
oraz dostęp do kadry kierowniczej
i zarządzającej ds. produktów QAD

Wbudowane narzędzia
analityczne

SAP modernizuje starsze narzędzia
analityczne (Business Objects)

Najlepsze w swojej klasie
wbudowane mechanizmy analityczne
podzielone na role służbowe - bez
dodatkowych opłat

Ekonomiczna
platforma

Platforma SAP Cloud Platform wiąże
się z dodatkowymi i nieoczekiwanymi
kosztami

Rozszerzalność funkcjonalności
QAD Adaptive ERP za pomocą
platformy QAD Enterprise Platform

QAD Adaptive ERP pozwala
przedsiębiorstwom
produkcyjnym na:

Badanie IDC podkreśla obawy związane
z zastosowaniem S/4HANA4

•

Osiągnięcie lepszego dopasowania już dzisiaj, co
przekłada się na szybszy czas wyceny i zmniejszenie
kosztów wdrożenia poprzez szczególne skupienie
na potrzebach przedsiębiorstw produkcyjnych

•

Odpowiadanie na nowe możliwości i wymagania
biznesowe poprzez łatwe dodawanie aplikacji
z wykorzystaniem niezawodnego niskokodowego /
bezkodowego środowiska programistycznego

•

Zwiększenie zysków i redukcja kosztów poprzez
szybkie implementację zaawansowanych technologii
w kontekście biznesowym, a tym samym wsparcie
transformacji cyfrowej

•

Poprawa wydajności i szybkości reakcji na potrzeby
klientów poprzez szybką aktualizację do nowych
wersji dzięki nowoczesnym RESTful API, które
łagodzą nioczekiwane skutki aktualizacji

•

Spełnianie specyficznych dla producenta wymagań
biznesowych poprzez szybkie rozszerzanie
aplikacji w celu sprostania wciąż zmieniającym się
priorytetom, procesom i danym biznesowym

•

Wspieranie ciągłego doskonalenia poprzez
wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich
jak “jeziora danych” (data lakes), uczenie maszynowe
i internet rzeczy (IoT) - w kontekście biznesowym

•

Uzyskanie wglądu w działalność w czasie
rzeczywistym w celu usprawnienia procesów
decyzyjnych i monitorowanie kluczowych
wskaźników wydajności za pomocą wbudowanych
narzędzi analitycznych oraz zaawansowanych
narzędzi KPI.

•

Zwiększenie produktywności użytkowników
poprzez personalizację uwzględniającą zmieniające
się role służbowe, preferencje użytkowników
i zabezpieczenia oparte na rolach

Sprawne i skuteczne rozwiązanie ERP może w znacznym
stopniu poprawić wyniki biznesowe dotyczące
zarządzaniem łańcuchem dostaw, produkcją, relacjami
z klientami, finansami o raz i nnymi p odstawowymi
funkcjami. Zbyt często przedsiębiorstwa dokonują
wyboru, który uznają za “bezpieczny”, decydując się na
dużych dostawców systemów ERP takich jak SAP,
a nie w pełni rozumiejąc korzyści i zagrożenia
związane z produkcyjnym systemem ERP. Konieczne
jest, aby firmy produkcyjne rozważyły tą kwestię
i wybierali systemy ERP, które wyeliminują konieczność
kosztownych dostosowań, dopasowują się do
szybkiego tempa zmian w biznesie i skutecznie stosują
zaawansowane technologie.
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