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Business Intelligence
na palma da mão

Com o SAP® BusinessObjects™ Mobile

Com a crescente mobilidade da força
de trabalho, a necessidade de prontidão
em business intelligence não termina
quando seu pessoal sai do escritório.
Seus gerentes precisam tomar decisões
críticas e oportunas, mesmo estando
em trânsito, o que requer visibilidade
em tempo real de cronogramas de projeto,
disponibilidade de recursos, indicadoreschave de desempenho (KPIs) e muito
mais. Seus representantes de vendas
precisam responder questões decisivas
para manter a competitividade – respostas
que não podem esperar até que eles
voltem ao escritório. Seu pessoal de
serviços precisa atualizar informações
de manutenção para resolver problemas
sem precisar visitar outros departamentos
da empresa nem contatar recursos
humanos.

do cliente. Com o SAP BusinessObjects
Mobile, os usuários podem pesquisar
e encontrar rapidamente as informações
de que precisam – pesquisando e intera
gindo com relatórios e KPIs conhecidos
e adotando ações imediatas. Como
o software usa a plataforma do SAP
BusinessObjects BI para fins de segurança
e outros serviços, você pode ter a certeza
de que as informações transmitidas
permanecerão protegidas e que o software
poderá ser implementado e administrado
de forma central.

Obter análises e alertas decisivos
em trânsito
O SAP BusinessObjects Mobile permite
que sua força de trabalho remota visualize
métricas e documentos do software
SAP BusinessObjects Web Intelligence®
ou do SAP Crystal Reports® diretamente
O software SAP® BusinessObjects™
de seus dispositivos portáteis, em tempo
Mobile foi desenvolvido para fornecer real. O mesmo conteúdo de BI com o qual
informações essenciais aos profissionais você trabalha todos os dias no desktop
de sua empresa, onde quer que eles
é transformado e otimizado especifica
estejam. Disponibilizando acesso a sua mente para dispositivos portáteis. Com
força de trabalho aos principais dados
isso, até seus novos usuários de negócios
de BI a partir dos dispositivos móveis
podem acessar, navegar e analisar relató
com os quais já estão familiarizados,
rios conhecidos, sem nenhum treinamento
o software o ajuda manter a competi
especial. O software usa interfaces
tividade no atual cenário de negócios
visuais completas para transformar os
globalizado que demanda operações
relatórios e KPIs de que você precisa
24 horas por dia, sete dias por semana. em um formato claro e compreensível.
Seus usuários de negócios podem fazer
Visualizar e executar informações pesquisas rápidas e detalhadas, por meio
importantes em seu dispositivo móvel de gráficos e tabelas, para visualizar
detalhes de relatórios, podendo interagir
O software SAP BusinessObjects Mobile com métricas e funções analíticas para
possibilita que as empresas disponibilizem recuperar informações com rapidez.
a BI para ambientes externos, permitindo
que qualquer usuário obtenha informações Você pode fazer a administração por
personalizadas nos dispositivos móveis exceção, configurando alertas para
de sua escolha. Os gerentes e operadores eventos decisivos relacionados a tempo
de informações podem se manter atuali e baseados em limites de KPI, relatórios
zados – ajudando a diminuir os ciclos
recém-publicados ou alterações em
de vendas e a aumentar a satisfação
dados de relatórios existentes. O SAP

O software SAP®
BusinessObjects™ Mobile
oferece aos usuários acesso
direto a métricas e relatórios
essenciais – por meio
de dispositivos móveis,
de acordo com a preferência
deles. Desenvolvido para ser
instalado rapidamente, ele
mantém seu pessoal, seus
parceiros e clientes
conectados para aprimorar
o processo decisório
e aumentar a produtividade.

BusinessObjects Mobile envia os alertas
necessários pelo dispositivo móvel
quando é necessário que você execute
uma ação e o software fornece a você
o acesso a funções analíticas eficazes,
estando você online ou não. Os relatórios
podem ser enviados para o dispositivo
ou extraídos pelo usuário, ficando então
armazenados no dispositivo, prontos
para acesso. Por isso, se você estiver
em um avião e não estiver conectado
a uma rede, você ainda poderá revisar
os dados essenciais de BI de sua empresa
e continuar produtivo.

Ao permitir que sua força
de trabalho acesse
dados importantes
de BI em dispositivos
móveis conhecidos,
o SAP BusinessObjects
Mobile o ajuda a manter
a competitividade no
atual ambiente de negó
cios globalizado e que
demanda operações
24 horas por dia, 7 dias
por semana.

Tomar decisões com base
em informações de seu dispositivo móvel
O SAP BusinessObjects Mobile é um
aplicativo bidirecional que pode ser
configurado para possibilitar a atualização
de informações por parte dos usuários.
Disparando ações de seu dispositivo
móvel a partir de chamadas, mensagens
de texto ou email, você possibilita
processos decisórios mais rápidos. Por
exemplo, você pode ser avisado pelo seu
dispositivo móvel de que determinado
KPI excedeu o limite, obter autenticação
segura para seu acesso à rede corpo
rativa e visualizar os detalhes relacio
nados ao evento.
O software tem um recurso de busca
intuitivo e inteligente que lhe permite
encontrar informações importantes por
meio de palavra-chave, e ainda pode
lhe conceder acesso total a informações
corporativas – tudo isso em seu disposi
tivo móvel. Você pode usar o SAP
BusinessObjects Web Intelligence ou
o SAP Crystal Reports para configurar
tudo o que você precisa visualizar em
seu dispositivo. Por exemplo, você pode
mudar avisos e notificações, bem como
personalizar relatórios para atender
a necessidades e funções específicas
de negócios.

Implementação rápida e segura
O software SAP BusinessObjects Mobile
pode ser implementado em alguns dias
e o aplicativo pode ser baixado em apenas
alguns minutos em seu dispositivo móvel.
Os usuários de sua empresa podem
contar com a solução implementada
e em operação rapidamente, pois os
ativos de BI já existentes podem ser
reutilizados, como metadados e dire
trizes de administração e segurança.
E o que é mais importante, você pode
reutilizar os relatórios já criados com
o SAP BusinessObjects Web Intelligence
e com o SAP Crystal Reports. O software
é otimizado para exibir esses relatórios,
o que reduz o tempo de desenvolvimento
de relatórios.
Além disso, os custos de propriedade
são reduzidos, pois o SAP
BusinessObjects Mobile utiliza metodo
logias de segurança existentes – esten
dendo a segurança e confiança da
plataforma SAP BusinessObjects BI ao
ambiente móvel. Isso disponibiliza em
tempo integral (24 horas por dia, sete
dias por semana) o conteúdo móvel
implementado e administrado de maneira
centralizada, preservando a qualidade
dos dados e o controle total da auditoria.
Você pode transmitir todo o conteúdo
por meio de uma conexão sem fio, de
forma segura e eficiente, usando confi
gurações predefinidas para agilizar
a instalação, sem a necessidade de
software de gerenciamento adicional.
A solução pode trabalhar com seu
software empresarial existente para
dispositivos móveis na instalação remota
de sua base de usuários móveis de forma
integrada e gerenciada.
O SAP BusinessObjects Mobile acelera
a transferência de grandes volumes de
dados e ainda mantém a segurança:
inicialmente os dados são compactados,

depois criptografados usando criptografia
baseada em padrões, além da criptografia
específica usada pelo seu dispositivo.
Fornecendo uma implementação robusta
e segura em todo o amplo espectro de
plataformas móveis, o software utiliza
quaisquer recursos de segurança
adicionais oferecidos por plataformas

Disparando ações a partir
de seus dispositivos móveis,
com base em chamadas,
mensagens de texto ou
mensagens de e-mail, você
pode possibilitar processos
decisórios mais rápidos.
individuais. Isso oferece a você mais
confiança ao saber que seus ativos de
informações permanecerão protegidos
nos dispositivos móveis usados pela sua
força de trabalho. Os administradores
têm a opção de bloquear o armazena
mento de senhas nos dispositivos, o que
promove o reforço da segurança. Todas
as credenciais de login são criptografadas
antes da transmissão. Outros recursos
de segurança e funcionalidades incluem:
• Autenticação por meio de sua plata
forma de BI implementada, Windows
Active Directory, Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP) e do aplicativo
SAP ERP
• Segurança sem fio com mensagens
criptografadas entre cliente e servidor,
usando algoritmos-chave simétricos,
períodos de validade limitados e totais
de verificação criptográficos ao final de
cada mensagem, com poder de cripto
grafia configurável de até 2.048 bits.
• Segurança offline que inclui armazena
gem local criptografada nos dispositivos
móveis e uso de "lease key technology"

para proteger o acesso a dados em um
período configurável.

Obter os benefícios de uma força
de trabalho móvel conectada
O SAP BusinessObjects Mobile dispo
nibiliza a eficácia da BI aos usuários de
negócios que precisam e podem agir com
as informações em mãos. Esse recurso
coloca sua empresa numa posição de
destaque frente à concorrência. Em
decorrência disso, você pode:
• Tomar decisões mais bem informadas
com mais rapidez, graças ao acesso
imediato a informações online e offline.
• Fortalecer o relacionamento com o
cliente, fornecendo aos representantes
de vendas e de campo dados orienta
dos a clientes e que podem ajudar
esses colaboradores a esclarecer

Figura 1: KPI de desempenho de vendas como
um mapa em árvore

dúvidas de clientes e acelerar a resolu
ção de problemas.
• Alavancar a produtividade, permitindo
que trabalhadores externos realizem
suas funções com eficiência.
• Manter processos empresariais em
execução, monitorando KPIs, mesmo
quando em trânsito.
• Reduzir o TCO por meio de
reaproveitamento de relatórios de BI
implementados e utilizando a funciona
lidade de segurança e implementação
de sua plataforma de BI.
Saiba mais
Para saber como o software SAP
BusinessObjects Mobile pode manter
a eficácia e produtividade de todos os
seus colaboradores em trânsito, contate
seu representante da SAP ou visite
www.sap.com/sapbusinessobjects.

Figura 2: Relatórios enviados pelo dispositivo
móvel
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Resumo
O software SAP® BusinessObjects™ Mobile permite aos usuários de negócios usar a BI
em trânsito. Ao permitir que eles visualizem e atualizem informações corporativas baseadas
em funções, em seus dispositivos móveis, o software mantém toda a eficácia e produtividade
dos colaboradores. Como o software utiliza a plataforma de business intelligence (BI)
do SAP BusinessObjects, os usuários têm as informações mais recentes de maneira segura
e ainda se beneficiam da implementação e do gerenciamento de uma solução integrada.
Desafios empresariais
• Possibilitar que os colaboradores tomem decisões urgentes, mesmo quando não estão
conectados à rede corporativa
• Atender às expectativas do cliente com insights de negócio em tempo real quando estão
em campo
• Aprimorar o fluxo de trabalho e a produtividade por meio de acesso remoto e seguro
a informações de negócios relevantes
Principais recursos
• Acesso a BI de qualquer dispositivo móvel – acesse seus relatórios e métricas de BI em
tempo real ou offline, usando o mesmo conteúdo de BI com o qual você trabalha todos
os dias em seu desktop
• Atualizações e pesquisas de dados rápidas – visualize e atualize informações empresariais
usando funcionalidades de pesquisa inteligente por palavra-chave
• Uso de infraestrutura de BI implementada – simplifique a implementação e manutenção
usando a funcionalidade da plataforma SAP BusinessObjects BI
• Alertas – receba notificações de alterações de dados e de relatórios atualizados
• Segurança reforçada – aproveite os benefícios da funcionalidade de segurança de sua
plataforma de BI implementada, bem como dos recursos de segurança nativos de seus
dispositivos móveis
• Instalação sem fio – implemente o software usando conexão sem fio
Benefícios para a empresa
• Melhores decisões com o acesso direto a informações online e offline
• Melhor relacionamento com o cliente ao fornecer informações orientadas ao cliente
para os representantes de vendas e de campo
• Mais produtividade ao manter informados os colaboradores que trabalham externamente
• Menor custo total de propriedade com a reutilização de relatórios de BI implementados
Saiba mais
Contate o seu representante SAP ou visite-nos em www.sap.com/sapbusinessobjects.
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