1 Diensten: u SAP Crystal Consultancy (2010/2011)

SAP Crystal Consultancy
...advies, auditing, installaties, support en/of rapportbouw

Vanwege meer dan 10 jaar ervaring met de licentiestructuur, installaties en het gebruik van alle SAP Crystal software zijn wij bij
uitstek uw partner op dit vlak. Nadat de keuze voor de juiste licentie is gemaakt en de software is geleverd installeren wij met name
SAP Crystal Reports Server voor u; meestal binnen één dag. Uw beheerder wordt wegwijs gemaakt, zodat deze straks zelfstandig kan
werken. Ondertussen worden uw rapportbouwers getraind, hetzij in Veenendaal of op locatie. In overleg met u is veel mogelijk!

Inleiding

Investering

In overleg met u worden de werkzaamheden vastgelegd en wordt een inschatting gemaakt van de doorlooptijd van een
project. Een project kan nl. één dag tijd
in beslag nemen, maar ook een half jaar!
Bij deze werkzaamheden moet u denken
aan:

Het dagtarief voor SAP Crystal consultancy is afhankelijk van de duur van het
project. Bij 1 dag inzet bedraagt het
dagtarief € 1250,00 excl. BTW en incl.
reiskosten binnen Nederland. In geval
van een langer project wordt met u een
andere passende prijsafspraak gemaakt.
U kunt een consultant ook inhuren om bij
ons in Veenendaal of bij u op locatie een
van de SAP Crystal Reports trainingen te
geven. De kosten van een bedrijfstraining bedragen € 1450,00/dag excl.
BTW en incl. maximaal 6 lesmappen, certificaten en reiskosten in Nederland.

• bouwen van complexe rapporten
• installeren van server software
• op locatie trainen in rapportbouw
(evt. op uw eigen database)
U kunt een ervaren SAP Crystal (Reports)
Server consultant inhuren vanaf 1 dag.
Zij kunnen voor u complexe rapporten
bouwen of de installatie van de server
software verrichten.

installatie & configuratie
Om de werkzaamheden zo effectief
mogelijk te maken, moet u er voor zorgen
dat er op de overeengekomen data iemand van uw organisatie aanwezig is om
netwerk/database specifieke vragen te
beantwoorden. U moet overigens rekenen op een beschikbaarheid binnen 2
tot 8 weken. De beschikbaarheid hangt
o.a. af van het aantal dagen dat u een
SAP Crystal expert wil inhuren. Bij 1 dag
lukt het meestal om dit binnen 2 weken
in te plannen. Bij meer aaneengesloten
dagen moet u rekenen op een langere
wachttijd voor het inplannen.
Vanaf 1 dag kunt u al een SAP Crystal
consultant inhuren. De tarieven zijn
inclusief de reiskosten binnen Nederland.
Omdat onze consultants vele jaren ervaring hebben met SAP Crystal Reports/
Server kunnen zij in korte tijd meer werk
verrichten dan wie dan ook!

inhuren
Neem bij interesse om een consultant
in te huren even contact op. We kunnen
dan vaak telefonisch vaststellen of de
werkzaamheden in één dag passen of dat
er meer dagen nodig zijn. Na dit gesprek
krijgt u van ons een geheel vrijblijvend
voorstel toegestuurd.

“De Crystal consultant had een
van onze meest complexe rapporten in een dag afgebouwd.
Op cruciale momenten ‘moest’
ik even over zijn schouders meekijken. Daardoor kan ik nu het
rapport zonder hulp van buitenaf
onderhouden en gebruiken als
uitgangspunt voor vergelijkbare
rapporten. De tijdwinst die we
hiermee hebben geboekt is enorm
en de investering was dus snel
terugverdiend!”

werkTijden
Een dag consultancy duurt van 9.00 17.00 uur. Een geschikte datum wordt in
overleg met u vastgesteld. Indien het de
eerste keer is dat wij uw bedrijf bezoeken
is het van belang dat er bij aanvang van
de dag iemand aanwezig en bereikbaar is
om de consultant wegwijs te maken.
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