Välkomna till Reponas kundträff
och mingel i Lund
Torsdagen den 22 oktober vill vi på Repona gärna bjuda in alla våra kunder,
kollegor och vänner till årets kundträff. Här vill vi också passa på att informera om
nyheter, intressanta projekt och trender inom SAP-världen. Årets tema: S/4 HANA
Vi börjar med mottagning och fika från klockan 15.00 i Magle Konserthus.
Mellan klockan 15.30 och 19.00 håller vi seminarium i konsertsalen.

SAP S4/Hana
Keynote: Thomas Therborn - SAP

Varför S/4 HANA?
-Hur, när och varför ska du gå över till S/4 HANA?
-Allt du någonsin önskat veta om HANA, Suite on
HANA, Simple Finance, HANA Enterprise Cloud, S/4
HANA, men inte vågat fråga!

SAPSA
Föreläsare: Åsa Jonsson - SAPSA

SAPSA gör oss starkare tillsammans
SAP Svenska Användarförening är en av de mest
livskraftiga och aktiva användarföreningarna i
världen. Via vårt stora nätverk lär vi oss av
varandra och kan även påverka SAP i den
riktningen vi vill. Även du bör vara medlem
i SAPSA.

S/4 Hana Simple Finance
S/4 HANA Logistics
Föreläsare:
Mats Olsson – Repona
John Oxenby - SAP

Simple Finance och S/4 Logistics
Vad innehåller SAP Simple Finance? Vi gräver
lite djupare och visar de olika delarna samt
vilken ny funktionalitet som finns i Simple
Finance.
Vi visar även vad som kommer att ingå i S/4
Logistic som kommer att släppas i november
2015.

Roadmap to S/4 Hana
Lecturer:
Hans Lenander – Repona
Akshata Mavlingkar– Repona

How do you get there?
A deeper look at what the road to S/4 Hana
looks like; the different steps and the activities
required getting there. What alternatives exist?

Demystifying HANA Migration
Lecturer:
Hans Montelius – Repona
Jyoti Singhania – Repona

What are the prerequisites before moving to HANA?
How could a migration project look like and what
are the effort and costs? Should I move to S/4 HANA
directly? What happens after the migration project?

Efter klockan 19 bjuder vi på mat och dryck på kontoret. Efter maten minglar vi
och roar oss ett tag med en Quiz. Fina priser utlovas till vinnarna.
OSA senast fredag 9/10 med mejl till reply@repona.com
Bjud väldigt gärna med andra kollegor!
Varmt välkommen
/Hans Montelius

Hitta till Magle Konserthus i Lund
Med tåg/buss:
Tåg/buss till Lunds Central eller Botulfsplatsen. Därifrån är det 10 minuters gångväg.
Med bil:
Det finns parkeringsmöjligheter på Mårtenstorget samt Coop Konsums parkeringstak
med uppfart från Laboratoriegatan.

