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Informacja prasowa

Accenture wzmacnia strategiczną
współpracę w rozwoju platform branżowych
z wykorzystaniem SAP® S/4HANA

Dwie globalne firmy, Accenture oraz SAP, jednoczą siły i wzmacniają współdziałanie w celu dostosowania
do potrzeb klientów najbardziej zaawansowanego technologicznie sytemu IT do zarządzania przedsiębiorstwem
- SAP® Business Suite 4 SAP HANA® (SAP S/4HANA). Strategiczna współpraca opiera się na sukcesie
dotychczasowej kooperacji w ramach Accenture i SAP Business Solutions Group.

Wspólnym celem jest wykorzystanie wiedzy obu firm do udoskonalenia systemów SAP, aby były jeszcze lepiej
dopasowane do potrzeb klientów. Accenture ma jeden z największych na świecie zespołów wśród firm doradczych,
ponad 46.000 konsultantów SAP. Dzięki takiej skali zaangażowania spółka oferuje szerokie możliwości adaptacji
oraz gotowe scenariusze wdrożeń dostosowane do potrzeb poszczególnych branż.
Kompetencje Accenture potwierdzają niezależni analitycy - według raportu IDC MarketScape*, spółka jest
globalnym liderem wśród profesjonalnych firm doradczych wdrażających SAP. Gartner w swoim globalnym raporcie
Magic Quadrant for SAP Application Management Services wyróżnił Accenture jako lidera oceniając najwyżej
zarówno zdolność do realizacji oraz kompletność wizji. Accenture otrzymało w 2016 liczne nagrody za wdrożenia
SAP m.in. EMEA/MEE Partner Excellence Award 2016 for On-Premise Business Services. Nagrodą podkreślającą
zaangażowanie Accenture w kwestii wdrażania rozwiązań SAP S/4 HANA jest przyznanie SAP Pinnacle Award 2016
/ Services Provider of the Year – wyróżnienie zostało przyznane za wszechstronne możliwości, sukces we współpracy
z klientami, rozwiązania w chmurze, ASBSG, usługi mobilne i analityczne a przede wszystkim bezprecedensową
kooperację w kontekście Accenture & SAP Business Solutions Group.
Accenture pracując wraz z ekspertami z SAP nad rozwojem systemu SAP S/4HANA wnosi wiedzę branżową,
w postaci konkretnych scenariuszy biznesowych. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom rozwiązania
dostosowane do ich potrzeb już na etapie planowania projektu.
SAP HANA jest bardzo perspektywicznym rozwiązaniem zarówno dla obecnych klientów SAP jak i tych którzy
nie korzystali dotychczas z tych rozwiązań. SAP HANA daje możliwość budowania bardzo efektywnych
rozwiązań analitycznych np. w zakresie budżetowania czy raportowania dla instytucji nadzorujących banki
(IFRS9) - podkreśla Jacek Borek, Dyrektor Zarządzający Accenture Technology w Polsce. - Dzięki
globalnemu doświadczeniu, Accenture zapewnia klientom możliwość wykorzystania gotowych rozwiązań
branżowych. Szczególne znaczenie ma również nasz alians z SAP dzięki któremu mamy jeszcze większy
wpływ na rozwój rozwiązań, które proponujemy naszym klientom.

Accenture w Polsce w pełni wpisuje się w status globalnego lidera wdrożeń systemów SAP. Polscy eksperci
z Accenture, mając ponad 20 lat doświadczenia, są jednymi z najważniejszych partnerów firmy z Walldorf w Polsce
i całym regionie CEE. Kompetencje polskiego zespołu doceniły największe firmy z Polski, ale też globalne koncerny.
Dzięki indywidualnemu podejściu oraz dostosowaniu rozwiązań do oczekiwań biznesowych, wdrożenia realizowane
lokalnie zdobywają międzynarodowe uznanie np. wyróżnienie SAP Quality Award dla PKO Banku Polskiego w 2015
za skuteczne szybkie wdrożenie systemu ERP Human Capital Management. PGE Polska Grupa Energetyczna została
uhonorowana prestiżową, złotą nagrodą SAP Quality Award w 2014 roku w kategorii Business Transformation dla
Europy Środkowo-Wschodniej.
Accenture w Polsce pełni coraz ważniejszą rolę w globalnych strukturach spółki. Częścią strategii jest wzmocnienie
biznesowej aktywności w zakresie rozwiązań SAP HANA.
- Polski zespół Accenture, dedykowany dla rozwiązań SAP, jest jednym z największych w kraju oraz posiada
unikalne kompetencje. Jeszcze w tym roku chcemy zwiększyć zatrudnienie w tym obszarze o ok. 30%,
ponieważ w konkurencji z innymi graczami, a także w ramach wewnętrznej rywalizacji z innymi zespołami
Accenture, wygrywamy i realizujemy coraz więcej projektów. Do najważniejszych sukcesów zaliczamy
wdrożenie SAP w PKO Banku Polskim - największym banku w Polsce i PGE - największej firmie energetycznej
w kraju. Równolegle realizujemy projekty w obszarze SAP BI on HANA m.in. dla globalnych graczy z rynku
bankowego czy tytoniowego. Jednym z najnowszych działań jest wdrożenie SAP S/4HANA w ArcelorMittal
Poland - wylicza Radosław Urbańczyk, Senior Manager Accenture Products w Polsce.
Dodatkowe informacje o współpracy Accenture z SAP, najnowszych rozwiązaniach SAP S/4 HANA można znaleźć
pod adresami:
https://www.accenture.com/us-en/insight-s4hana-sap.aspx?src=SOMS
https://www.accenture.com/us-en/insight-migrating-sap-s4-hana?src=SOMS
https://www.accenture.com/us-en/service-sap-hana-solution?src=SOMS
https://www.accenture.com/us-en/service-sap-business-solutions-group?src=SOMS
https://www.accenture.com/t20150604T095219__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/ConversionAssets/DotCom/Documents/Global/PDF/Technology_9/Accenture-Innovation-Centers-For-SAP.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/us-en/~/media/Accenture/ConversionAssets/MainPages/Documents/Global/Accenture-Innovation-Center-for-SAP-HANA.pdf
https://www.accenture.com/us-en/service-sap-mobile-implementation?src=SOMS
*Raport IDC Manufacturing Insights przedstawia ranking największych firm oferujących profesjonalne usługi
wdrażania SAP® Business Suite powered by SAP HANA® dla przedsiębiorstw.
** Raport Magic Quadrant for SAP Application Management Services, Worldwide ocenia możliwości dostarczania
usług przez dostawców oraz zarządzania aplikacjami SAP®.

O Accenture
Accenture jest wiodącą globalną firmą, która świadczy profesjonalne usługi i rozwiązania w obszarach: Strategy, Consulting, Digital,
Technology i Operations. Korzystając z globalnego doświadczenia i wysoce specjalistycznej wiedzy z ponad 40 branż, Accenture oferuje
unikalne rozwiązania, które łączą biznes i technologię. Ponad 373 tysiące pracowników pomaga naszym klientom z ponad 120 krajów stać
się wysoce efektywnymi przedsiębiorstwami, a także osiągnąć realną wartość dla swoich udziałowców. Strona internetowa firmy to
www.accenture.com.
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