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437 000 zákazníků

180+ zemí

42 letá historie 

inovace 

2015 SAP S/4HANA 1511

2016 SAP S/4HANA 1610

2017 SAP S/4HANA 1709

2018 SAP S/4HANA 1809



HANA?

R/3R/2 ECC 5.0R/1 ECC 6.0

Co je S/4HANA?

Co je HANA? 

SAP HANA je in-memory (umístění 
celé databáze v operační paměti 
serveru) aplikační a databázová 
platforma, která je schopna 
zpracovávat velké objemy dat z 
prakticky jakéhokoli zdroje v 
reálném čase, a která zároveň 
umožňuje jejich okamžitou analýzu. 



SAP ERP HCM 

HCM for S/4HANA

S/4HANA HR CP

Evoluce v HR

2025

2011

2015

2023



SAP produktová vize pro HCM
Dostupná řešení

SAP ERP HCM
Standardní řešení pro HR s podporou 
do roku 2025.

Cloudové řešení, na které je možné přejít 
kdykoli, a které by v budoucnu mělo 
nahradit klasické onpremise řešení.

SAP S/4HANA CP
Compatibility pack, který obsahuje 
všechny funkcionality jako SAP ERP 
HCM a je aktuálně součástí S/4HANA 
s podporou do roku 2025.

HCM for S/4HANA
Nové řešení pro S/4HANA na HANA db 
dostupné od roku 2023 s podporou nejméně 
do roku 2030.

SAP SuccessFactors



Nástupcem je

Přechod

▪ Zákazník pro přechod musí oddělit HCM 
do samostatné instance, pokud tak již 
neučinil

▪ Zákazník musí zmigrovat na HANA 
databázi

▪ K přechodu budou poskytnuty migrační 
nástroje a služby tak, aby usnadnily 
přechod z původního řešení

▪ Řešení bude dostupné od roku 2023

▪ Pro změnu bude nabízena konverze licencí

SAP HCM on-premise pro SAP S/4HANA
Klíčové vlastnosti

Produkt

▪ Je kombinací S/4HANA Compatibility 
Pack a klíčových funkcionalit ze SAP 
ERP HCM

▪ Plně integrován s SAP S/4HANA

▪ Je možný pouze ve variantě on-
premise

▪ Podpora nejméně do roku 2030

▪ Není v plánu žádný masivní rozvoj 
nebo úpravy architektury

SAP HCM for SAP S/4HANA
on-premise edition

Funkční s plnou podporou Funkční bez podpory = v období 2025 – 2030 funkční v poslední verzi z r. 2025

▪ Personnel Administration
▪ Organization Management
▪ Personnel Development
▪ Payroll
▪ Time & Attendance
▪ Benefits & Compensation

▪ SAP Learning Solution (LSO)
▪ SAP E-Recruiting
▪ Travel Management (FI-TV)

Nástupcem je

nebo
▪ rozšíření vývojem na SCP
▪ mib:travel od MIBCON
▪ jiné řešení



A co payroll?
Podpora modulu PY 

podpora do roku 2025
SAP ERP HCM 
(inERP/standalone) 

podpora do roku 2025
SAP S/4HANA HR 
Compatibility pack 

payroll v cloudu s podporou bez omezení*SAP SuccessFactors

podpora nejméně do roku 2030SAP HCM for S/4 



Doporučená strategie



Jaké jsou přechodové varianty? 
Pro SAP ERP zákazníky

▪ SAP ERP HCM zákazníci, kteří už 
mají HCM jako separátní instanci, 
mohou jednoduše zmigrovat na 
HCM for S/4HANA

▪ SAP ERP zákazníci, kteří mají HCM 
stále jako součást ERP, budou 
muset oddělit SAP ERP HCM do 
samostatné instance a zmigrovat 
na HCM for S/4HANA

▪ SAP SuccessFactors je strategický 
směr. Zákazníci mohou začít svou 
digitální transformaci kdykoli

Status dnes

Strategický 
směr

Status po roce 
2023/2025



Jaké jsou přechodové varianty? 
Pro SAP S/4HANA zákazníky

▪ SAP S/4HANA zákazníci, kteří už 
mají SAP ERP HCM jako separátní 
instanci mohou jednoduše 
zmigrovat na HCM pro S/4HANA 
on-premise

▪ SAP S/4HANA zákazníci, kteří mají 
HCM compatibility pack budou 
muset oddělit SAP ERP HCM do 
samostatné instance

▪ SAP SuccessFactors je strategický 
směr. Zákazníci mohou začít svou 
digitální transformaci kdykoli

Status dnes

Strategický 
směr

Status po roce 
2023/2025



Varianty přechodu v časové ose
Pro SAP ERP HCM a S/4HANA zákazníky



mib:S4Road
Provedeme vás cestou k nové generaci systému SAP



monika.anyzova@mibcon.cz

Děkuji za pozornost!


