
Custom Code Management
Přechod na S/4HANA



Úvodem

Vývoj vlastního kódu (Custom Code) používá většina zákazníku. Zákaznický 
vývoj značně ovlivňuje TCO podnikového řešení, což znamená, že je třeba 
efektivní správy zákaznického kódu tedy Custom Code Management.
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Životní cyklus vývoje Custom Code
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Podpůrné nástroje
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Business Requirement a IT Requirements
• Centrální uložiště požadavků
• Řízení požadavků při agilním vývoji

Project Management
• Využití metodiky SAP Activate plánování projektů pro řízení 

implementace

Process Management
• Vycházet z přednastaveným Best Practices (i pro S/4HANA)
• Modelování procesů

Change a Release Management
• Efektivní řízení změn a snížení rizik

Test Management
• Snížení nákladů při testování
• Snížení rizik



Řízení systémů pomocí SOLMAN
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Maintenance process
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CCM



Innovation proces
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Dopad zákaznického kódu
Zkušenosti z typických zákaznických systémů
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Efektivní správa zákaznického vývoje
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Odstranit
• Odstranění nepoužívaného kódu po dohodě 

s uživateli
• Odstranění nepoužívaného kódu na základě měření

Vyvarovat se
• Nastavení modelu řízení s cílem vyhnout se novému 

zákaznickému kódu
• Kontrola Business Case existujícího vývoje

Nahradit
• Kontrola změn proti standardu
• Nahrazení zákaznického kódu, ve kterém probíhají 

často změny

Prosadit a využít
• Zvýšení a optimalizace kvality, výkon a bezpečnost 

zákaznického kódu
• Prosazení nových projektů



From requirement to retirement
Od požadavku až do důchodu 
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Strategické plánování
• Požadavky byznysu
• Vyvinout nebo koupit
• Konkurenční výhoda

Vytvoření kódu
• Úsilí a náklady
• Odpovědnost a podpora
• In-house nebo 3rd party

Spuštění řešení
• Zasažené byznys procesy
• Údržba a neustálé 

vylepšování
• Využívání

Archivace objektů
• Nepoužívané objekty
• Zpět ke standardu
• Zastaralý byznys proces



Hlavní nástroje CCM

• Custom Code Library
• Centrální úložiště pro přehled zákaznického kódu
• Sledování změn

• Decommissioning Cockpit
• Nástroj pro detekci, archivaci a odstranění zastaralého a 

nepoužívaného kódu
• Quality Cockpit

• Nástroj pro zvyšování kvality kódu (ATC)
• Příprava kódu pro S/4 HANA architekturu 11



City Model
3D  model pomáhá při rozhodování a provedení optimalizace CustomCode
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QualityQuantity

SeverityCriticality



Přínosy

• Single Source of truth
• Dokumentace zákaznického kódu
• Snížení nákladů odstraněním zastaralého zákaznického kódu
• Redukce rozsahu testování
• Zvýšení kvality kódu
• Odstranění překážek pro přechod na S/4HANA
• Využití dalších pomocných nástrojů SOLMAN
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SOLMAN podpora pro S/4HANA

• SAP Solution Manager 7.2 je navržen pro efektivní podporu
SAP S/4HANA

• Jako zákazník získáváte nástroj, obsah, best practices a 
metodologii pro přechod na S/4HANA

• Podpora není závislá na strategii přechodu: nová 
implementace, systémový upgrade či přesun landscape
(cloud).

• SOLMAN jako nástroj podpory během celého lifecycle
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Optimalizace kódu pro konverzi
Celkový přístup k problematice
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Zlepšení výkonu

Úprava pro Upgrade / EhP

Úprava pro specifikace HANA

Úprava pro specifikace S/4HANA

• Snížení zatížení výkonu kódem
• Ladění zásoby práce

Zpět na SAP standard

• Innovation Control Center
• Re-Engineer a zlepšení BP
• Náhrada zákaznického kódu 

standardem
• Refactoring kódu



Optimalizační kroky pro přechod S/4HANA

1. Nahrání kompletních 
informací o Custom Code
do CCM nástroje SOLMAN

2. Redukce objemu 
zákaznického kódu

3. Zaměřit se na přechodem 
zasažené objekty

4. Vybrat kritické objekty
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DEMO
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Quality Cockpit pro přechod na S/4HANA

• Analýza systémů
• Vyhodnocení výsledků
• Úprava kódu
• Sledování pokroku
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ATC výsledky
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Seznam objektů vybrané ATC analýzy
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Decommissioning Cockpit
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High-level koncept
Jedno Solutions integrací dalších nástrojů
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Business Process Operation
• Business Process Monitoring
• Job Monitoring
• Data Volume Management

Business Process Improvement
• Měření ROI na základě UPL statistik
• Identifikace kritických byznys procesů 
• Identifikace oblastí pro zlepšení
• Vytváření Solution reportů pro audity 

a nové projekty
Change Control Management
• Intagrace s ChaRM
• Procesní struktura a řízení 

změn s  ChaRM

Custom Code Management
• Code Inspector (integrace s ChaRM)
• CCLM – strategický plán optimalizace

Test Suite
• Link na manuální i automatické testovací 

skripty
• Business Process Change Analyzer (BPCA)
• Scope and Effor Analzyer (SEA)



SAP Custom Code Migration Worklist
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Shrnutí

• SOLMAN jako single source of truth
• Efektivní řízení Custom Code
• Hladký přechod na S/4HANA řízený SOLMANEM
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