CTAC BREXIT SCAN

BEREID UW PROCESSEN
EN SAP OMGEVING VOOR
OP BREXIT
Ctac Brexit Scan
De Brexit staat voor de deur. Zorg dat u precies weet hoe u uw systemen en
processen aan moet passen wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie
verlaat. Zo blijft u compliant en zorgt u bovendien dat uw financiële, logistieke,
personele en commerciële processen niet verstoord worden.

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, kan dat direct impact hebben op uw organisatie, mensen, processen,
standaarden en compliance. Ook uw SAP omgeving moet aangepast worden. Zonder die aanpassingen loopt u de
kans dat uw processen en financiële stromen stagneren. Met de Brexit Scan van Ctac bepaalt u snel en eenvoudig wat
er allemaal moet gebeuren aan uw processen en in uw applicaties om Brexit-proof te worden.
De manier waarop en het tempo waarin het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat is nog altijd onderwerp van
discussie. Op het moment dat de Britten deze complexe knoop definitief doorhakken, krijgt de Brexit snel vorm. Dit
heeft grote gevolgen voor alle bedrijven die zakendoen met klanten of leveranciers in het VK, vanuit de Europese Unie
of vanuit een nevenvestiging of zelfstandig bedrijf in Groot-Brittannië.

WAT IS DE IMPACT VAN BREXIT OP MIJN PROCESSEN EN APPLICATIES?
De mate waarin organisaties geraakt worden door de Brexit hangt af van verschillende factoren.
In welke situatie bevindt u zich?

Situatie 1 – Nauwelijks impact
Ik heb geen klanten of leveranciers in het VK
De Brexit heeft nauwelijks impact op uw SAP
landschap.
U dient in SAP alleen aan te geven dat het
Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU.
Mogelijk dient u een aantal BTW-instellingen
aan te passen.

Situatie 2 – Beperkte impact
Ik lever producten of diensten aan klanten in het
VK. Ik heb geen eigen vestiging in het VK.
De impact van de Brexit op uw SAP systeem is
beperkt. U dient onder meer een aantal BTWinstellingen aan te passen. Een extra
aandachtspunt in deze situatie is de timing van de
transporten. De Ctac Brexit Scan laat precies zien
wat er moet gebeuren aan uw processen en
applicaties. De scan neemt een dagdeel in beslag.
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Situatie 3 – Hoge impact
Ik lever producten of diensten aan klanten in het
VK. Ik doe dat vanuit een nevenvestiging die
gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk.

Situatie 4 – Hoge impact
Ik lever producten of diensten aan klanten in het
VK. Ik doe dat vanuit een zelfstandig bedrijf dat
gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk.

De Brexit heeft behoorlijk wat impact op uw SAP
omgeving. Zo dient het BTW-schema dat voor uw
Britse nevenvestiging in gebruik is aangepast te
worden. De Ctac Brexit Scan laat precies zien wat
er nog meer moet gebeuren. De scan neemt twee
dagdelen in beslag.

De Brexit heeft behoorlijk wat impact op uw SAP
omgeving. De Ctac Brexit Scan laat precies zien
wat er moet gebeuren aan uw processen en
applicaties. De scan neemt twee dagdelen
in beslag.

ZO WORDEN UW SAP APPLICATIES IN DRIE STAPPEN BREXIT-PROOF
Stap 1 – Intake en scan

Stap 2 - Rapportage

Tijdens de intake halen onze experts zoveel mogelijk

Ctac stelt een uitgebreide rapportage op. Onderdeel van

informatie op. Bent u al klant van Ctac? Dan voeren wij

de rapportage is een heldere lijst met aanbevelingen die

de scan op afstand uit. Als u nog niet eerder met Ctac

als actielijst fungeert. U ziet precies welke wijzigingen

gewerkt heeft, komen we graag langs voor een intake en

doorgevoerd dienen te worden.

vindt de scan op locatie plaats. Op basis van het gesprek
en controles in uw SAP systeem halen onze experts

Stap 3 - Aanpassing

zoveel mogelijk informatie op. Zo ontstaat een goed

U kunt wijzigingen die op uw actielijst staan zelf

beeld van uw systeemlandschap en uw processen.

uitvoeren. Waar nodig bieden de specialisten van Ctac

Afhankelijk van uw situatie duurt de scan een of twee

ondersteuning.

dagdelen.

Met de Ctac Brexit Scan bepaalt
u snel en eenvoudig wat er nog
moet gebeuren om uw processen
en uw applicaties Brexit-proof
te krijgen.

UITGELICHT
•	In drie stappen is uw SAP omgeving klaar voor de Brexit
• Praktische scan op basis van diepgaande kennis
•	Uitgebreide rapportage, heldere aanbevelingen en een
duidelijke actielijst
• Gespecialiseerde ondersteuning
• Aanvullende services mogelijk

Meer weten over de Brexit scan van Ctac? Neem dan contact met ons op.
Email: info@ctac.nl
Tel: +31 (0)73 692 06 92
www.ctac.nl

