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Axime kiest voor een hands-on waar het gaat om 

datamigratie. In onze praktijk hebben we inmiddels een 

track record opgebouwd van aansprekende  succesvol 

uitgevoerde datamigratietrajecten. De kracht is 

eigenaarschap van data bij het verzamelen, opschonen, 

aanvullen en vervolgens uploaden naar SAP R/3. 

Verstand van de business speelt hierbij een belangrijke 

rol. Overtuigen dat eigenaarschap voorwaarde is voor  

succesvolle migraties id de uitdaging  

Veel organisaties lopen er vroeg of laat tegenaan. 

Datamigratie of, vaak gezegd, conversie van data. Het  

is een vast onderdeel van ERP trajecten. Het belang 

van een goede migratie wordt vaak onderschat.  

Datamigratie is meer dan het verzamelen van oude 

data en inlezen van diezelfde data in bijvoorbeeld SAP 

R/3. Wie zijn data kent kan zijn business besturen. Het 

compleet en betekenisvol verzamelen van de data is 

moeilijk. Wat betekenen de oude data inhoudelijk? 

Heeft het nog dezelfde waarde als op het moment dat 

ze gecreeerd zijn? Geeft de verzameling aan data ook 

de informatie die nodig is de business te sturen?  

Deze vragen worden door de methode van Axime 

vroegtijdig gesteld en beantwoord.  

1. Besturingsmodel. Data is de basis  van informatie. 

Wat willen we weten? Geeft het datamodel de 

mpgelijkheid om de stuurinformatie te vormen die 

nodig is om de organisatie te sturen? Klopt het 

besturingsmodel. 

2. Kennis brondata. Kennis van de data uit de 

(verschillende) bronnen is essentieel. Wat moet 

bewaard blijven om na de migratie alle processen 

als van ouds of beter te kunnen uitvoeren. 

3. Kennis doelsysteem. Welke stuurdata is nodig om 

de processen in het nieuwe systeem goed te laten 

verlopen. 

4. Controle. Kan na migratie dezelfde informatie, 

dezelfde stand van de processen worden 

opgepakt zoals dat ook  in het bronsysteem het 

geval was. Zeker stellen dat vitale business 

processen werken en blijven werken 

Succestrajecten 

ZIUT: Migratie van data van twee SAP systemen naar 1 nieuw 

SAP systeem. Verzelfstandiging van openbare verlichting 

beheerafdeling van Liander en Enexis 

 

Woonbedrijf: Migratie van data 30.000 VHE’s naar SAP systeem 

vanuit Casabis, Bouwworks en Signaal. Eenvoudig datamodel 

verandert in zeer volledig model gebaseerd op CORA 

 

Essent: Migratie van data van legacy systemen (Baan) naar SAP 

R/3, het basis pakket van RWE.  

 

Vivare: Migratie van  25.000 VHE’s naar SAP vanuit  legacy 

systeem.  

 

Filosofie 

Gegevens converteren 

 Extractie 

 Controle / Verrijking 

 Proefconversies gevolgd door definitieve conversie 

 Aansluiting borgen (controle plan) 

 Plan voor live gang: Draaiboek 

 

 

 

 

Informatie 

 Datamigratie en dataschoning:  

Van legacy systemen naar SAP R/3 


