A forma rápida e simples de garantir
melhor desempenho e inovação
Você já estourou seu orçamento e não está mais cumprindo os prazos. E agora seus objetivos de negócio estão em risco. Isso lhe parece
um projeto em que já esteve envolvido? Na SAP, estamos constantemente tentando ajudar você a acelerar a implementação, reduzir
custos, minimizar o risco e fornecer resultados empresariais previsíveis. É por isso que oferecemos um vasto conjunto de soluções
de implementação rápida, que ajudam você a ter uma gestão melhor e mais rápida dos seus negócios.

Quando se trata de implementações Parte do problema é o fato de a TI e o negócio
de software, existem algumas
não estarem sempre alinhados
realidades preocupantes
TI quer
integração
É importante proteger
a plataforma para que
a TI possa assegurar
disponibilidade, escalabilidade e inovação
contínua

54% 56%

dos projetos ultrapassam
os prazos1

Linhas de negócios
querem melhorar
o desempenho –
o mais rápido
possível
É igualmente importante
manter a flexibilidade necessária para responder
rapidamente a condições
empresariais

dos projetos estouram
os orçamentos2

Mas como seria se você pudesse aproveitar o melhor das duas realidades?
Implementações rápidas e inovação do negócio
com risco mínimo

e um ROI claro

150+

Agora, você pode
com as soluções SAP
Rapid Deployment

“

Soluções de SAP Rapid
Deployment disponibilizadas
por SAP Consulting, assim
como mais de

250+

Estava pronto para uso...
em somente 4 semanas,
fabuloso! Mike Nelson, principal
Arquiteto de BI, ConAgra

parceiros qualificados
SAP em todo o mundo

Velocidade

52

As soluções SAP Rapid Deployment
permitem economizar tempo

40%

“

Menos tempo e esforço necessários em
comparação com implementações tradicionais

Média dos projectos de TI
Finanças
Cadeia de suprimentos

A rapidez na entrega foi
um fator essencial para
o sucesso…  Em somente
8 semanas, o projeto ficou
concluído em nossa filial
chinesa. Gabriele Folli,
Gerente de Marketing, OCME
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Dispositivos móveis
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implementação rápida
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Produção
Governança
SAP HANA
Nuvem híbrida

semanas
semanas
semanas

2 a 5 semanas

Prazos de implementação reduzidos com as soluções SAP Rapid Deployment*

”

Inovação

As soluções SAP Rapid Deployment permitem aproveitar
as vantagens da tecnologia inovadora da SAP

“

Base de dados e tecnologia

25%

De todos os clientes ativos do SAP HANA utilizaram uma solução SAP Rapid Deployment

Todos queremos ser capazes de olhar para o futuro
com confiança. Quando seu negócio se baseia nesta
ideia, é mais do que um desejo. Se torna uma
necessidade. A solução de implementação rápida
ajudou-nos a concretizar esse sonho impossível diariamente. Martin Gries, Diretor de Gestão da Cadeia
de Suprimentos, H & J Bruggen

”

Implementação em nuvem

1/3

do tempo de implementação de sua solução de implementação rápida pode ser reduzido através da  solução de
início rápido baseada na nuvem. Você escolhe a implementação, seu momento e seu modo de implementação

Dispositivos móveis

6

semanas

Para ajudar a utilizar o BYOD (“traga seu próprio dispositivo”) empresarial
Melhore a produtividade em 7 linhas de negócios, com 25 aplicações móveis em aplicações e infraestruturas
móveis da SAP

Simplicidade
As soluções SAP Rapid Deployment
facilitam sua vida
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“

componentes

Software pré-configurado
Serviços de implementação
Conteúdos de melhores práticas
e modelos
Materiais de treinamento para
usuários finais

“

As soluções de implementação rápida asseguram que a SAP seja considerada
um conselheiro de confiança, de que os clientes necessitam para se adaptarem
e fazerem crescer suas empresas — simplificando conceitos e reduzindo
os custos associados. Elizabeth Hedstrom Henlin, Analista Sênior, TBR
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etapas

E muito menos riscos

Início – Alinhado com as melhores práticas
com valor empresarial comprovado

Escopo fixo

Implementação – Entrega e implementação

Cronograma fixo

Custo fixo

Execução – Teste final, entrada em operação
e suporte

As soluções de implementação rápida podem ajudar a reduzir drasticamente os esforços de implementação em comparação com
a abordagem clássica, pois os processos básicos dentro do escopo da solução são melhores práticas muito bem definidas e mais
eficientes do que a definição de processos personalizados. Tobias Ortwein, Vice-president Sênior, Project Services & SAP Services Markets, PAC

Implementações mais rápidas,
mais fáceis e mais baratas estão
ao seu alcance
Saiba como você pode acelerar a inovação
e reduzir seus riscos, consultando sap.com/rapiddeployment Siga-nos no Twitter: @SAPRDS
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* Os prazos de implementação apresentados acima são somente
informativos e não representam qualquer compromisso assumido
pela SAP e/ou seus parceiros no que diz respeito à entrega dos ativos.
Os preços, custos e resultados de implementação reais podem variar
com base nos requisitos e nas necessidades específicas do cliente.

