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ILM – archiving sessions:

Five different sessions!

•

1. Changes in archiving objects between Business Suite and 
S/4HANA

2. First part: ILM Retention Management and Destruction for 
Attachments

3. Second part: ILM Retention Management and Destruction for 
Attachments

4. SAPSA ILM – archiving group survey
5. ILM Q&A Session with SAP

Iwona Luther, SAP 
Tomas Hagberg, TSHG Consulting AB



Agenda - details
• Introduction and presentation

Part 1: Monday 09:00-09:30

• Changes in archiving objects between Business Suite and S/4HANA

Part 2: Tuesday 10:45-11:15

• ILM Retention Management and Destruction for Attachments 1(2)

Part 3: Tuesday 11:30-12:00

• ILM Retention Management and Destruction for Attachments 2(2)

Part 4 and 5: Tuesday 14:00-15:30

• Result from ILM – archiving survey 

• ILM Q&A Session with SAP



Enkät till alla medlemmar av SAPSAs 
fokusgrupp ILM – Arkivering (1/10)
Några generella trender från resultatet av den senaste enkäten 
från SAPSAs fokusgrupp ILM – Arkivering och några preliminära 
trender från svaren

• ILM och arkivering har de senaste åren fått en allt mer ökad betydelse för 
förvaltning av ett effektivt fungerande och kostnadseffektivt SAP landskap

• I många av de stora förändringarna av SAP systemet har ILM – arkivering 
en ökad betydelse t.ex. migrering till S/4 HANA 

• Antalet arkiveringsobjekt som används fortsätter varje år att öka och det 
ser ut som att även ökningstakten ökar



Enkät till alla medlemmar av SAPSAs 
fokusgrupp ILM – Arkivering (1/10)
• Lägre svarsfrekvens i denna enkät jämfört med tidigare tillfällen trots att 

det var mindre antal frågor

– Varför var det lägre svarsfrekvens?

• Många i gruppen har inte giltiga mail adresser (=bytt jobb?) sedan förra 
enkäten



SAPSA ILM – arkivering enkät (2/10)

Frågor i enkäten
1. Ungefär hur många arkiveringsobjekt körs regelbundet i erat eller din(a) 

kunders SAP system

2. Planerar ni att utöka antalet arkiveringsobjekt det kommande året. Om 
svaret är ja vad är din uppskattning av antalet arkiveringsobjekt som ni 
kommer att utöka med

3. Att utöka antalet arkiveringsobjekt är ofta mycket lönsamma projekt. Vad 
är era största problem för att utöka antalet (flera svar kan markeras)

4. Vilka arkivsystem använder ni för att långtidslagra arkiverad data

5. Vad är er erfarenhet av att använda nuvarande arkivsystem, 1 till 5 där 5 är 
mycket bra

6. Om ni har migrerat till S/4 HANA vad är er erfarenhet för ILM – arkivering



SAPSA ILM – arkivering enkät (3/10)

• Enkäten har skickats till 241 medlemmar i gruppen

• Svar från en ILM grupp medlem har räknats som 
representativt för medlemmens företag

• Total svarsfrekvens 17 % (41 %, 49 %)

• I förra enkäten gällde  många av frågorna GDPR. Dessa är inte 
med i denna enkät

• Antalet frågor i enkäten har minskats kraftigt och ett antal nya 
frågor har tagits med



SAPSA ILM – arkivering enkät (4/10)

1 Ungefär hur många arkiveringsobjekt körs regelbundet i erat 
eller din(a) kunders SAP system

Medianvärde:

– 30 objekt (18, 20)

– Intervall: 5 till 50

Kommentar

– En kraftig ökning har skett av medianvärdet sedan förra enkäten!

– Det finns företag som inte kör arkivering eller nyligen har startat med 
arkivering i SAP



Previous survey: How many archiving objects 

do you execute regularly in the SAP system?

Comments :

Range: 5 to 50 objects

Median value: 18 (20)

Do not execute archiving in any SAP system: 29 %



SAPSA ILM – arkivering enkät (5/10)

NY FRÅGA

Fråga 2: Planerar ni att utöka antalet arkiveringsobjekt det 
kommande året

Medianvärde:

– Utökning planeras med: 10! nya objekt

Några kommentarer i enkäten:

- Ja, vi bara börjat med arkivering och ska utöka med många objekt

Kommentar:

– Medianvärdet innebär en mycket kraftig ökning av antalet objekt (25%)



SAPSA ILM – arkivering enkät (6/10)

NY FRÅGA

Fråga 3: Vad är era största problem för att utöka antalet (flera 
svar kan markeras)

Flest kommentarer i enkäten :

1. Andra projekt prioriteras som tar mest tid. Inte tillräckligt med tid 
för ILM – arkivering

2. Resurser i verksamheten för beslut och tester

3. Resurser för att tekniskt genomföra projekten

4. ”Arkivering kan alltid vänta”



SAPSA ILM – arkivering enkät (7/10)

Fråga 4: Vilka arkivsystem använder ni för att långtidslagra
arkiverad data samt senaste trenden

• Open Text IXOS: 25% (10, 25, 15)

• File system: 25%  (24, 37, 25)

• SAP Content server: 13% (29, 11, 8) 

• Moln lösning 12%

• IBM ICC: 12% (10, 11, 13)

• Andra:  12 % (14, 15, 27)



SAPSA ILM – arkivering enkät (8/10)

NY FRÅGA

Fråga 5: Vad är er erfarenhet av att använda nuvarande 
arkivsystem, 1 till 5 där 5 är mycket bra

Rangordning från högst till lägst poäng
1. Cloud lösning

2. OpenText

3. SAP content server

4. Övriga system

5. Fil system

6. IBM ICC



15 Have you implemented SAP HANA for any 

SAP system (ECC, BW ..)?



SAPSA ILM – arkivering enkät (9/10)

NY FRÅGA

Fråga 6: Om ni har migrerat till S/4 HANA vad är er erfarenhet för 
ILM – arkivering

Några få kommentarer i enkäten:
- ”Tidigare använda objekt ändras pga. omfattande ändringar av tabeller 

och tabellstrukturer”

- ”Vissa Info strukturer behöver ändras”

- ”Vi kommer ha ett utökat scope för arkivering inför migrering till S/4 
HANA”



SAPSA ILM – arkivering enkät (10/10)

Övriga kommentarer:
- Det finns en potential till volymreducering med arkivering och den 

ligger i att korta ner residence tiderna

- För oss når det befintliga scoopet de stora och växande tabellerna 
(arkiverar i dag 50 olika objekt)

- Arkivering ger även kvalitetshöjning av Master Data inför S/4 migrering



ILM Q&A Session with SAP

Iwona Luther, SAP AG
Tomas Hagberg, TSHG Consulting AB 

Roundtable discussion about Open questions 



Tack för att du lyssnade!
Iwona Luther, SAP

iwona.luther@sap.com

Tomas Hagberg, TSHG Consulting AB
tomas.hagberg@bredband.net, +46 733 9806
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