
WYSOKIE KOSZTY. UKRYTE OPŁATY.
JEDNO PROSTE ROZWIĄZANIE, ABY ICH UNIKNĄĆ.
Jak dobrze znasz swoje środowisko systemowe SAP, łącznie z interfejsami? 
Są miliony powodów, dla których jego zeskanowanie okaże się teraz Twoim 
najlepszym posunięciem.

CO STANOWI WIĘKSZE RYZYKO?

Problemy ze zgodnością

20 MILIONÓW EUR LUB 4%
rocznego globalnego obrotu (w zależ-
ności od tego, która liczba jest większa) 
wynosi maksymalna kara za naruszenie 
przez firmę wymogów RODO

9,3 MILIARDA USD
to suma potencjalnych grzywien, jakie 
mogłyby być nałożone w dniu wejścia  
w życie RODO, z tytułu skarg 
dotyczących naruszeń w zakresie 
prywatności danych 

50+
publikacji w amerykańskich mediach 
zablokowało dostęp dla obywateli UE  
w dniu wejścia w życie RODO z powodu 
obaw o zgodność z wymogami

ZGODNOŚĆ Z RODO
wymaga logowania się w celu uzyskania 
dostępu do danych osobowych poprzez 
każdy interfejs

Środowisko SAP  
obejmuje średnio  

9 modułów,   
 23 instancje SAP, 

3400 użytkowników, 
w 11 regionach  

i 36 lokalizacjach. 

Gdyby środowisko SAP 
było proste, nie 

wymagałoby obsługi 
przez profesjonalistów 

takich jak Ty. 
Zasługujesz na wszelką 

pomoc, jaką możesz 
uzyskać.

54 503 578 GBP
to kwota pośrednich opłat licencyjnych, 
na jakie firma Diageo otrzymała wezwa-
nie do zapłaty (w międzyczasie firma 
Diageo wygrała apelację)

600 MILIONÓW USD
pośrednich opłat licencyjnych firma SAP 
zażądała od Anheuser-Busch (rozliczone 
w czerwcu 2017 w nieujawnionej kwocie)

W KWIETNIU 2018
firma SAP ogłosiła oparte na dokumen- 
tach podejście do licencjonowania:  
koszty mogą być nadal generowane  
w wyniku pośredniego dostępu

29%
więcej klientów firmy Gartner pyta  
o licencjonowanie pośrednie

Czy posiadasz wrażliwe dane, które wymagają ochrony? Czy jesteś narażony na ryzyko 
niepożądanych włamań? Czy masz pewność, że każdy interfejs w Twoim środowisku  
systemowym jest rejestrowany i monitorowany? Skontaktuj się z SNP, aby uzyskać pełen 
wgląd do swojego środowiska SAP. Zrób to teraz.
Dowiedz się więcej. https://www.snpgroup.com/pl/sap-interface-scanner

2025
To rok, w którym kończy się wsparcie dla systemu SAP R/3. 
Zeskanowanie środowiska systemowego jest niezbędnym 
krokiem w kierunku migracji na platformę SAP S/4HANA.

Pośrednie opłaty licencyjne


