
Success Story

3900

Uitdagingen

n Integratie na fusie

n End of support op bestaand ERP-systeem

n Bestaande business suite upgraden met  

minimale impact

n Minimale verstoring van processen

Voordelen

n Toekomstvaste SAP-omgeving als basis voor 

toekomstige innovatie

n Beide fusiepartijen draaien op zelfde S/4HANA 

template

n Stroomlijnen en optimaliseren processen door de 

hele organisatie

n Conversie en migratie met minimale verstoring

Oplossingen

n SAP S/4HANA business suite

n itelligence it.food template

n SAP Extended Warehouse Management (EWM)

n SAP Fiori front-end

n itelligence Conversion Factory

Waarom itelligence

n Korte doorlooptijd en voorspelbaar resultaat

n Center of Expertise voor SAP S/4HANA-conversies

n Conversie op basis van SAP-conversiegids

n Nederlandse consultants met branche-expertise en 

focus op business 

Een toekomstbestendig
visbedrijf met SAP S/4HANA

Digitale transformatie van toonaangevend visbedrijf aan het IJsselmeer

De conversie en migratie naar S/4HANA zijn dankzij itelligence 
zeer succesvol, snel en probleemloos verlopen. We beschikken 

nu over een toekomstvast platform wat we verder kunnen uitbouwen 
op basis van onze behoefte.” – bij de conversie betrokken ervaren IT-
expert en thought leader op het gebied van Food & Beverages. 

medewerkers
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Twee gerenommeerde familiebedrijven op het gebied 

van vis- en schaaldierverwerking die besluiten samen 

te werken onder één vlag en een nieuwe naam. Dat 

vraagt óók om een enkel ERP-systeem om de 

dagelijkse business nóg gestroomlijnder te laten 

verlopen. Beide organisaties kennen een lange 

traditie in de verwerking van zalm en garnalen. Om 

sneller in te spelen op veranderingen in de markt en 

klanten beter te bedienen, bundelden ze hun 

krachten. Niet alleen organisatorisch, maar ook 

digitaal. 

De keuzes

“Het ene bedrijf maakte gebruik van een verouderd 

ERP-systeem, terwijl de ander tevreden was over SAP 

ECC. De keuze voor SAP was logisch, maar de oude 

ECC-gebruikersschermen wilden we niet meer”, 

vertelt de verantwoordelijke interim IT-manager. 

Een expert in IT die zijn sporen verdiend heeft in de 

Food & Beverages-industrie. “SAP ECC wordt over 

een paar jaar niet meer ondersteund. Daarom 

besloten we direct over te stappen naar de opvolger: 

SAP S/4HANA.”

Doelstellingen

De nieuwe fusie-organisatie wilde bedrijfsprocessen 

optimaal ondersteunen met een toekomstvast 

SAP-platform en template. Daarmee wil het klaar 

zijn voor alle mogelijke toekomstige wensen en 

eisen. De overgang naar het nieuwe systeem mocht 

daarnaast zo weinig mogelijk impact hebben op 

gebruikers en bedrijfsprocessen. 

De aanpak

Het ECC-systeem van het ene bedrijf is door 

itelligence geconverteerd naar SAP S/4HANA. 

Daarnaast werd een deel van de historische data van 

de andere fusiepartner gemigreerd naar de nieuwe 

omgeving. Omdat de support op SAP ECC WM 

stopt, werd er direct een Extended Warehouse 

Management-oplossing (EWM) op S/4HANA 

gerealiseerd.  

Een minimale impact op de dagelijkse operatie: om 

dat te bereiken startte itelligence met het 

converteren van de backend van het ECC-systeem 

naar S/4HANA met SAP GUI. “Bijna gelijktijdig 

implementeerden we een template voor S/4HANA 

dat beide bedrijven ondersteunt met een Fiori 

front-end. Er was dus niet alleen sprake van een 

upgrade, maar ook een optimalisatie”, legt de 

IT-manager uit.  

Tijdens het proces is regelmatig getest of transacties 

na de conversie nog steeds naar wens waren. 

Daarvoor werd gebruik gemaakt van de itelligence 

Conversion Factory. Een slimme systeemconversie-

oplossing voor het probleemloos upgraden van 

oudere SAP-systemen naar SAP S/4HANA. 

De ervaring

Het samenbrengen van twee organisatieonderdelen 

met verschillende achtergronden in één template 

vraagt om een bijzondere aanpak. Om dat met 

minimale impact te laten verlopen, is een nog 

grotere uitdaging. Daarom besloot itelligence om 

het businessperspectief leidend te laten zijn in de 

aanpak. Zo sluit de technologie nóg beter aan op de 

bedrijfsprocessen. 

De verantwoordelijke IT-manager vanuit de 

fusie-organisatie: “De consultants van itelligence 

waren cruciaal voor het slagen van deze conversie, 

waar teams uit verschillende landen betrokken 

waren bij de projectorganisatie. Met name de 

offshore teams benaderden dit zeer technisch. 

Dankzij itelligence verliepen zowel conversie als 

migratie succesvol. S/4HANA geeft ons een 

toekomstvast platform wat we kunnen uitbreiden 

op basis van onze behoefte. Daarnaast zijn we 

enthousiast over de Fiori-schermen. Die nodigen uit 

tot verdere innovatie.”

Bedrijf:  
Een toonaangevend bedrijf 
op het gebied van vis- en 
schaaldierenverwerking

Industrie:  
Food & Agri

Producten:  
SAP S/4HANA

SAP Extended Warehouse 
Management (EWM)

Fiori front-end

itelligence it.food template

itelligence Conversion 
Factory

Aantal medewerkers:  
3.900

Omzet: 
€ 325 miljoen per jaar

Hoofdkwartier:  
Aan het IJsselmeer,  
Nederland

Een minimale impact 
op de dagelijkse operatie

De itelligence-consultants 
waren cruciaal voor het slagen 
van deze conversie in een 
internationale projectorganisatie.

£ 270
miljoen per jaar

Omzet


