Cloud Impact Assessment
voor Oracle
Oracle klanten met Peoplesoft en eBS HR on premise lopen vaak tegen
de volgende vragen aan wanneer ze migreren naar de cloud

Verlies ik
functionaliteit?

Wat is de business
case voor migratie
naar de Cloud?

Wat is de
besparing als ik
migreer naar de
cloud?

Wat is de migratie
strategie naar cloud?

Welke extra
functionaliteit kan
ik gebruiken in de Cloud?

Wat is de impact op mijn
HR model als ik naar de
cloud migreer?

Kan de
functionaliteit
verdeeld worden over
Cloud en on premise?

Hoe zit het met
specifieke bedrijfsproces
aanpassingen?

Migreer jouw on premise PeopleSoft en eBS HR applicaties naar de cloud
Samen werken we aan de roadmap, business case en transitie

2

Analyse
• Cloud HCM fit
• Mogelijkheden van nieuwe functionaliteit in de cloud
• Analyse van bedrijfsspecifieke functionele wensen
• Analyse van rapportages

Stappenplan voor
SaaS | PaaS | IaaS

3 Waarde
• Business Case voor cloud

1 Onderzoek
• Automatische diagnose van de huidige PeopleSoft en eBS HR omgeving
• Diagnose van de configuratie en de bedrijfsspecifieke processen

IBM's Cloud Impact Assessment voor Oracle kan je op weg helpen
Scope
• De huidige PeopleSoft en eBS HR oplossing
• Een assessment van 4 weken
• Human Resources (Basis HR), Talent Acquisitie, Talent

Dit is het resultaat
• Een assessment van de huidige functionele en technische
situatie

Management, Absence Management, Time and Labor, Benefits,

• Definitie van businessprocessen en technische mogelijkheden
in de transitie naar Oracle Cloud

Compensation, Payroll and Analytics modules

• Een risico assessment van de migratie

• Management informatie & rapportages

• Een voorstel m.b.t. de migratie roadmap

• Een assessment van de huidige PeopleSoft en eBS HR

• Een business case met daarin de kosten en een overzicht van

applicaties en processen

de ROI

• Een minimale inspanning van de klant

Meer informatie op:

IBM en Oracle Alliantie ibm.com/services/oracle
IBM op Oracle Cloud Marketplace cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/service/IBM
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