REFERENTIE

VINCI Energies
versnelt haar migratie
met Qlik Gold Client™
voor SAP S/4HANA
op één digitaal
platform

VINCI Energies, onderdeel van VINCI Group, omvat merken
als Omexom, Citeos, Actemium en Axians. Het bedrijf helpt
klanten om de uitdagingen van digitale transformatie en
energietransitie aan te gaan. De activiteiten van
VINCI Energies zijn breed. In de bouwsector zorgt het
bedrijf voor de van verwarming en veiligheid van
gebouwen. In de maakindustrie helpt VINCI Energies
fabrieken om productiever te worden door middel van
automatisering en robotica, en in de transportsector
zet de organisatie energie, communicatie en
technische hulpmiddelen in om infrastructuren te laten
werken. De groep heeft 77.000 medewerkers, 1800
business units in 50 landen en een omzet van 12
miljard euro.
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THE BEST
OF ICT WITH A
HUMAN TOUCH

De snelheid waarmee de industrie vandaag de dag verandert, vereist
een snelle opvolging van de uitrol van oplossingen en diensten,
niet op de laatste plaats binnen de eigen digitale transformatie
van het bedrijf. Het verkorten van de tijd van ontwerp tot
implementatie en het verminderen van de complexiteit is
bedrijfskritisch.

ÉÉN DIGITAAL PLATFORM
Florian Cazeres is de SAP Technology Manager bij VINCI Energies
en beheert technische projecten rond SAP voor de VINCI groep. "Ik
richt me op het leveren van innovatie voor de gebruikers", legt hij
uit. Met meer dan 32.000 gebruikers en 10 miljard euro op het
platform, "bevindt de ERP zich in het hart van de strategie van de
Groep. Er zijn grote investeringen gedaan te zorgen dat het een

uniform en uniek kernmodel is". VINCI wilde
migreren naar SAP S/4 HANA om te
helpen bij

de

strategische

wereldwijde

digitale transformatie: "Ons doel is om
de kracht van
één

robuuste

informatie

op

enkel digitaal platform te benutten,

daarom zijn we gemigreerd naar S/4 HANA.
Gold Client van Qlik (Attunity) heeft een
grote rol gespeeld in het succes van dit S/4

"We zijn onder de
indruk van de tooling
omdat het eenvoudig te
gebruiken is, snel en
betrouwbaar. Alle objecten en
gerelateerde gegevens waren
correct verplaatst."
Ashyia Sinha - SAP Consultant bij VINCI Energies

HANA project."
voldeed aan onze specifieke behoeften

Cazeres

Datamigratie was een uitdaging in een

voor het project en dat we het meeste eruit

voorbereiding tot aan het 'go-live' moment

volledige

zouden halen als we verder zouden gaan."

in minder dan een maand. Qlik was

productieomgeving.

Fouten

zouden een zakelijke impact hebben en
corrigeren. Daarnaast wilde Cazeres een meer

ONMIDDELLIJKE EN BLIJVENDE
VOORDELEN

extra tijd en middelen vergen om te

voegt

daaraan

toe:

"Van

de

minder dan twee weken ter plaatse, dat is
een overtuigend tijdsbestek voor implementatie en gebruik." Veel productie- en

agile data-architectuur, zodat het bedrijf

Ashyia Sinha (SAP Consultant) is verantwoor-

software-uitdagingen zijn vanaf de eerste

near real time met data kon werken,

delijk voor de Gold Client activiteit bij VINCI,

dag opgelost. "De hiërarchie van SAP kan

in lijn

met een focus op de strategische planning

beperkend zijn, maar het nieuwe platform

voor de tool, dataoverdracht en functionele

verzacht dat.”

met de

strategische

digitale

transformatiedoelstellingen.

validatie.
VINCI

Energies

koos

voor

Qlik

om

eenvoudige, pragmatische maar belangrijke

Ze

legt

uit:

"We hebben de

DVP S/4 HANA dataset-omgeving van
grond

af

aan

gecreëerd

de

en vervolgens

Uitdaging
VINCI Energies begon aan een

redenen: "Dankzij de ervaring van het Qlik-

een enkele datatransfer van 3 maanden

team was de context van de klant begrepen.

gegevens en 20 bedrijfscodes in slechts 8

SAP-systeem naar SAP S/4HANA (on-

De relevantie van de voorgestelde oplos-

uur uitgevoerd. Gold Client stelt ons in staat

premise). Voor dit project had het

singen

echte

om zeer snel DVP-systemen te creëren, die

bedrijf een geschikte omgeving nodig

referentieklanten die we konden verkennen.

al geconverteerd zijn, zonder dat we het vanaf

om de gegevensintegriteit te testen

En niet op de laatste plaats: het prijsmodel is

nul en handmatig hoeven te doen".

voor, tijdens en na de migratie die het

In slechts 10 dagen heeft het Qlik een

toekomst.

werd

ondersteund

door

concurrerend en werkt goed voor ons."

technische upgrade van het oude ERP

bedrijf kon ondersteunen in de

Cazeres legt uit: "Legacy-systemen vereisen

strategische review, een update van het

een

om

Qlik Gold Client model en het testen en

handelingen uit te voeren, we wilden een

optimaliseren van de oplossing verzorgd.

Migratie naar SAP S/4HANA om bij te

lichte versie maken. Qlik werd gebruikt om

Sinha

dragen aan de strategische

een kleine subset van gegevens te filteren en

voorbereiding, samen met de Gold Client

wereldwijde digitale transformatie-

te selecteren die in de nieuwe lichtgewicht

experts, betkende dat de operatie in slechts

visie: één enkel digitaal platform.

architectuur kon worden getest voordat

twee dagen tijd gereed en succesvol. We

de echte herbouw plaatsvond."

waren onder de indruk van het valideren

aanzienlijke

hoeveelheid

inzet

vervolgt:

"Een

paar

weken

van

Visie

Oplossing

van de gegevensoverdracht tussen SAP-

Qlik Gold Client heeft de test- en

omgevingen en de tool zelf, omdat deze

ont-wikkelingsomgeving

het definiëren van hoe de uitdagingen aan

eenvoudig

gestroomlijnd, dit droeg bij aan het

te pakken en de visie te realiseren. "Na het

betrouwbaar is. Alle objecten en gerela-

Qlik Consulting hielp VINCI vervolgens met

te

gebruiken,

snel

en

kiezen van de methodologie en de timing

teerde gegevens werden op de juiste manier

hielp Qlik (Attunity) ons de technologie toe te

overgedragen."

passen, om er zeker van te zijn dat de tool
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succes van het SAP S/4HANA-project

Tientallen

inzetdagen

zijn

bespaard

en

de complexiteit is verminderd. De gegevensverversing is veel efficiënter en nauwkeuriger
en dit alles met minimale bedrijfsonderbreking
en geen enkele off-line tijd. De opslagvereisten
zijn
gereduceerd,
minder gegevens
hoeven worden opgeslagen voor minder
tijd,
zodat
direct
kostenbesparingen
worden gerealiseerd.

INGEBOUWDE WENDBAARHEID IN DE TOEKOMST
Replicatie

van

de

productie

"Ik zou Qlik (Attunity)
Gold Client aanbevelen
voor de voorbereiding van de
omgeving en de overdracht van
gegevens in elk S/4HANA-project – het
levert goede gegevens voor je zakelijke
testdoeleinden en bespaart tijd en geld."
Dominique Tessaro - CIO bij VINCI Energies

naar

andere omgevingen in Gold Client duurt nu

zich te concentreren op taken van hogere

overdracht van gegevens in elk S/4HANA-

minuten, in plaats van weken handmatig

orde. Ons dagelijks gebruik van Qlik Gold

project het levert gegevens voor zakelijke

werk. En hoewel Qlik Gold Client weliswaar

Client zal betekenen dat bestaande en

testdoeleinden op en bespaart tijd en geld.”

nieuwe gegevens kunnen worden verplaatst

Samenvattend

Dominique Tessaro: "Qlik (Attunity) is een

is ingezet voor een specifiek project, zal

VINCI

CIO

de

naar een systeem om de nieuwe gebruikers

gebruikelijke

te helpen en kan ons helpen om eventuele

zeer belangrijk onderdeel van onze SAP-reis,

business "Daarbij zijn we van plan de

fouten te valideren. Het team kan nieuwe

omdat ik met behulp van de technologie in

maandelijkse updates te vervangen door

functionaliteit ontwikkelen om de zakelijke

staat ben om wendbaarder te zijn in het

incrementele updates via Qlik Gold Client

behoeften en eisen te ondersteunen.”

beheer van mijn data, binnen mijn omgeving.

"Ik zou Qlik Gold Client aanbevelen voor

project in en verbeterde de efficiëntie voor de

de voorbereiding van de omgeving en de

business.”

VINCI gebruik blijven
mogelijkheid

voor

maken
de

van

concludeert

en de webapplicatie over te nemen voor
de master

data

overdracht,

en

dit

natuurlijk tijd vrijmaken voor het team om

zal

Qlik Gold Client bracht sterke expertise in het

VOORDELEN

TECHNISCHE INFO
Efficiëntere gegevens
ververs- en opslagtijd
en verbeterde
nauwkeurigheid

Verbeterde
bedrijfsefficiëntie

Aanzienlijke besparing
op opslagkosten

Tientallen werkdagen
bespaard

Verminderde complexiteit,
eenvoudig te gebruiken

Concurrerende
prijsstelling
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Minimale
bedrijfsverstoring

Eén enkele client
voor 14 landen en
32.000 gebruikers
in het systeem

Bronnen:
S/4 HANA

Doelen:
Ontwikkelsysteem

Tabellen:
allen verwerkt
behalve HR

