Pierwsze w Polsce
wdrożenie systemu
SAP w chmurze
obliczeniowej

01. Sytuacja:
Meble Vox, część Grupy VOX jest wyróżniającym się na polskim rynku producentem mebli o
oryginalnym wzornictwie i funkcji podążającej za zmieniającym się stylem życia, a dzięki nowej
strategii mająca ambicję bycia najbardziej innowacyjną polską firmą w branży meblarskiej.
Aktywnie angażuje użytkowników w proces projektowy uwzględniając jego potrzeby.

Firma VOX Meble stanęła przed wyzwaniem: “Mamy wiele źródeł kosztów i przychodów, żeby
wypracować skuteczną strategię działania dla Grupy konieczny jest controlling poszczególnych
podmiotów”. W efekcie podjęto decyzję o wdrożeniu systemu SAP. Wraz z nią pojawiła się
konieczność rozbudowy infrastruktury IT.

„Samodzielne utrzymanie SAP jest dla nas nieopłacalne.
Po pierwsze, wymagałoby inwestycji w bardzo drogi sprzęt
i jego bieżącą aktualizację. Po drugie, samemu ciężko byłoby
nam osiągnąć poziom bezpieczeństwa jaki gwarantuje
Beyond.pl”.

M arcin Barański
CEO Meble VOX & Składy VOX

02. Wyzwania:
•
•
•

Jak optymalnie wdrożyć system controlingowy?
Jak zapewnić wsparcie dla modułowego rozwiązania SAP, które
ma się w przyszłości zmieniać?
Jak ograniczyć wydatki firmy na wdrożenie systemu
controllingowego?

03. Rozwiązanie:
•
•
•
•

Analiza zgodności systemowej i prawnej dla wdrożenia SAP
w chmurze prywatnej
Przygotowanie środowisk testowych dla Meble VOX oraz
środowiska spare dla systemu SAP
Uruchomienie pierwszych 3 modułów SAP na dedykowanej
chmurze prywatnej
Elastyczny rozwój zasobów mocy wraz z implementacją kolejnych
modułów SAP dla Meble VOX.

04. Korzyści:
• 50% redukcji kosztów projektu w stosunku do modelu
zakupu sprzętu
• Pierwsze w kraju wdrożenie systemu SAP w chmurze
obliczeniowej
• Realizacja wdrożenia w czasie krótszym o 30 dni
w stosunku do pierwotnie zakładanego
• Realizacja projektu bez konieczności angażowania
kolejnych ekspertów
• Przeprowadzenie procesu zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i wymogami regulatora,
• Know how wykorzystane w kolejnym projekcie IT.
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