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INFORMAÇÕES GERAIS RELATIVAS AOS SERVIÇOS SAP CLOUD CONSULTING
Introdução
As descrições dos Serviços Cloud Consulting neste documento descrevem todos os padrões disponíveis dos Serviços Cloud
Consulting para o Serviço SAP OnDemand identificado acima. Cada pacote dos Serviços Cloud Consulting descrito neste
documento está sujeito a uma taxa separada, a ser paga de acordo com o Pedido celebrado pelo Cliente.
Qualquer modificação nos termos e condições aqui listados exigirá uma Relação de Serviços separada.
Emissão de fatura inicial
As taxas para esses serviços serão faturadas na celebração do Pedido e deverão ser pagas de acordo com o TCG.
Sem Viagens
Nenhuma viagem está incluída nas taxas e todos os serviços serão entregues remotamente.
Aceitação
Os Serviços de Integração deverão ser considerados concluídos e aceitos pelo Cliente na conclusão da reunião da Entrega
do Suporte.
Pressupostos dos Principais Recursos
Os principais recursos do Cliente são identificados para manter a propriedade e o gerenciamento do sistema, e têm sua
disponibilidade estabelecida e o conjunto de habilidades e a experiência suficientes para apoiar a implementação do software.
Eles têm capacidade para gerenciar e promover mudanças dentro da organização e de envolver usuários finais para apoiar a
adaptação da solução, incluindo a tomada de decisões sobre processos de negócio rapidamente sem afetar o cronograma.
O Cliente tem a capacidade e é preparado para atender um prazo agressivo de implementação e de conclusão de tarefas de
acordo com o cronograma do projeto e entende que qualquer atraso na conclusão das tarefas do cliente podem afetar o
cronograma. O Cliente concorda em revisar e confirmar todas as decisões de negócio e os entregáveis no prazo de 24 horas.
O Cliente concorda que processos diários de negócio são sustentados no Pedido atual com aceitação geral das melhores
práticas do sistema fornecido, conforme entregues pelo escopo definido.
Recursos do Cliente
O Cliente se compromete a, no mínimo, fornecer os seguintes recursos para a implementação do projeto:
Gerente de Projeto:
O gerente de projeto do Cliente seleciona e aloca os especialistas adequados para funções chave do projeto, assegura que
os recursos estarão disponíveis para a duração e o percentual do tempo acordados, assegura a capacitação de Usuário Final
e Usuário-chave, gerencia o processo de administração de modificações e mantém atividades do projeto, como migração de
dados e testes, em linha com o plano acordado.
Usuários-Chave do Projeto:
Os especialistas da área funcional do cliente, também conhecidos como usuários-chave que assumirão as tarefas de
configuração, implementação e migração para dar suporte às áreas de negócio incluídas no escopo. Exige habilidades
técnicas para fluxo de trabalho e integração do planejamento de recursos empresariais (sigla em inglês ERP), quando
aplicáveis.
O tempo determinado a seguir é o tempo mínimo de comprometimento do cliente exigido para a implementação do projeto:
Gerente de Projeto:

12 a 16 horas/semana.

Usuário-chave:

12 a 16 horas/semana.
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DESCRIÇÕES DETALHADAS DO SERVIÇO
a. Implementação Padrão
Com o "Serviço de Integração Padrão", a SAP planeja e executa a maioria das atividades exigidas para fornecer a solução
standalone SAP Sales OnDemand pronta para uso sem integração ERP e CRM. O Cliente oferece suporte à SAP durante o
Projeto e é responsável por atividades específicas, conforme definido abaixo. O Projeto inclui as fases "Preparar" e
"Capacitação & Configurações do Sistema". O Cliente executa a fase de "Início de Operação" após a conclusão do Serviço
de Integração Padrão.
Item do Escopo de Integração Padrão
Gerenciamento de leads
Gerenciamento de oportunidades
Gerenciamento de contas e atividades
Gerenciamento de Território de Venda
Planejamento de Vendas
Integração com o Outlook
Integração de Aplicativo Móvel (iPhone, iPad, Blackberry)
Account 360 para informações de cabeçalho de Pedido de
Venda (utilizando objeto predefinido com interface de usuário
padrão "Pedidos Recentes")
Simulação de Pipeline
Marketing (Público-Alvo, Campanhas)
Reposição de Conteúdo
Produtos Concorrentes
Configuração de Países – Pessoas Jurídicas
Configuração de nós da estrutura Organizacional
Modificações utilizando Ferramentas de Usuário-Chave padrão
Modificações de relatório
Extensões de campo (campos não podem ser incluídos na
Integração ponto a ponto)
A Integração ponto a ponto da solução SAP Cloud com sistema
SAP ERP ou CRM on-premise (requer serviço de Integração
Estendida)
Integração da solução SAP Cloud com PI OnDemand ou PI On
Premise
Trabalho realizado com até dois locatários (teste e produção)

No
Escopo
X
X
X

Fora do Escopo

X
X
X
X
X

X
X
X
X
1
Até 100
Até 3
Até 6

X
X
X

Gerenciamento de projetos
Tarefas da SAP:
Definir o cronograma do projeto utilizando o modelo de cronograma do projeto fornecido pela SAP e revisado com o
Cliente
Coordenar os recursos da SAP e do Cliente de acordo com o cronograma confirmado do projeto
Baixar aceleradores aplicáveis fornecidos pela SAP e disponibilizá-los a todos os membros do projeto
Monitorar, rastrear e relatar problemas e riscos à medida que surgirem durante o Projeto
Tarefas do Cliente:
Configurar e fornecer a infraestrutura necessária ao projeto
Finalizar e confirmar o cronograma do projeto em conjunto com a SAP
Garantir que todos os usuários-chave sejam alocados ao Projeto
Garantir que todos os usuários-chave e especialistas compareçam às seções de integração realizadas pela SAP
Conduzir as atividades de Administração de Modificações Organizacionais (se aplicável)
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Gerenciar a validação de disponibilidade da solução, disponibilidade de dados e organizacional durante todas as
fases do Projeto
Preparar
Tarefas da SAP:
Conduzir uma chamada inicial entre o Gerente de Projeto do Cliente e o Gerente de Projeto da SAP para rever
objetivos, escopo do projeto e atividades de preparação
Conduzir a sessão de integração de Kick-off do Projeto
Fornecer links e direções para auto-capacitação de usuários-chave
Tarefas do Cliente:
Assegurar que os usuários-chave cumpram todas as atividades de auto-capacitação
Verificar o escopo
Fornecer informações para as atividades de elaboração de atividades de estrutura organizacional (Gerenciamento
Organizacional)
Configurações e Teste do Sistema
Tarefas da SAP:
Realizar as seguintes sessões de integração:
o

Ajuste Fino / Configuração do Sistema

o

Migração de dados

o

Administração de Usuário-chave

Conduzir/Executar atividades de Configuração da Linha de Base
Configurar e ativar a estrutura organizacional
Instruir o Cliente sobre como inserir dados-fonte nas planilhas de migração de dados do Excel fornecida pela SAP
Fornecer cenários de teste predefinidos
Tarefas do Cliente:
Fornecer informações comerciais e assegurar processo decisório rápido para todas as questões em aberto relativas
à configuração do sistema
Verificar e confirmar a Configuração da Linha de Base do SAP Sales OnDemand
Fornecer informações comerciais para definir, configurar e confirmar a estrutura organizacional com o SAP Sales
OnDemand
Extrair dados do sistema legado
Preencher modelos de Migração de Dados
Carregar modelos de Migração de Dados (se aplicável)
Executar cenários de teste predefinidos
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b. Implementação Premium
Com o "Serviço de Integração Premium", a SAP planeja e executa a maioria das atividades exigidas para fornecer uma
solução SAP Sales OnDemand pronta para operar. Isto inclui o planejamento e a coordenação das atividades de Integração
de SAP ERP ou SAP CRM. O Cliente oferece suporte à SAP durante o Projeto e é responsável por atividades específicas,
conforme definido abaixo. O Projeto inclui as fases "Preparar" e "Capacitação & Configurações do Sistema". O Cliente
executa a fase "Início de Operação" após a conclusão do Serviço de Integração Premium.
Item do Escopo de Integração Premium
Gerenciamento de leads
Gerenciamento de oportunidades
Gerenciamento de contas e atividades
Gerenciamento de Território de Venda
Planejamento de Vendas (SAP Sales OnDemand)
Integração com o Outlook
Integração de Aplicativo Móvel (iPhone, iPad, Blackberry)
Account 360 para informações de cabeçalho de Pedido de
Venda (utilizando objeto predefinido com interface de usuário
padrão "Pedidos Recentes")
Simulação de Pipeline
Marketing (Público-Alvo, Campanhas)
Reposição de Conteúdo
Produtos Concorrentes
Configuração de Países – Pessoas Jurídicas
Configuração de nós da estrutura Organizacional
Modificações utilizando Ferramentas de Usuário-Chave padrão
Modificações de relatório
Extensões de campo (campos não podem ser incluídos na
Integração ponto a ponto)
A Integração ponto a ponto da solução SAP Cloud com sistema
SAP ERP ou CRM (requer serviço de Integração Estendida)
Integração da solução SAP Cloud com PI OnDemand ou PI On
Premise
Trabalho realizado com até dois locatários (teste e produção)

No
Escopo
X
X
X

Fora do Escopo

X
X
X
X
X

X
X
X
X
1
Até 100
Até 5
Até 10
X
X
X

Gerenciamento de projetos
Tarefas da SAP:
Definir o cronograma do projeto utilizando o modelo de cronograma do projeto fornecido pela SAP e revisado com o
Cliente
Coordenar os recursos da SAP e do Cliente de acordo com o cronograma confirmado do projeto
Baixar aceleradores aplicáveis fornecidos pela SAP e disponibilizá-los a todos os membros do projeto
Monitorar, rastrear e relatar problemas e riscos à medida que surgirem durante o Projeto
Planejar, coordenar e monitorar as atividades de Integração do SAP ERP (somente aplicável quando o serviço de
Integração Estendida tiver sido adquirido)
Tarefas do Cliente:
Configurar e fornecer a infraestrutura necessária ao projeto
Finalizar e confirmar o cronograma do projeto em conjunto com a SAP
Garantir que todos os usuários-chave sejam alocados ao Projeto
Garantir que usuários-chave compareçam às seções de integração realizadas pela SAP
Conduzir as atividades de Administração de Modificações Organizacionais (se aplicável)
Gerenciar a validação de disponibilidade da solução, disponibilidade de dados e organizacional durante todas as
fases do Projeto
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Preparar
Tarefas da SAP:
Conduzir uma chamada inicial entre o Gerente de Projeto do Cliente e o Gerente de Projeto da SAP para rever
objetivos, escopo do projeto e atividades de preparação
Conduzir a sessão de integração de Kick-off do Projeto
Realizar a sessão de integração de Gerenciamento Organizacional
Fornecer links e direções para auto-capacitação de usuários-chave
Tarefas do Cliente:
Assegurar que os usuários-chave cumpram todas as atividades de auto-capacitação
Verificar o escopo
Fornecer informações para as atividades de elaboração da estrutura organizacional
Configurações e Teste do Sistema
Tarefas da SAP:
Realizar as seguintes sessões de integração:
o

Ajuste Fino/Configuração do Sistema

o

Migração de dados

o

Administração de Usuário-chave

Conduzir/Executar atividades de configuração
Configurar e ativar a estrutura organizacional
No sistema Cloud, configurar o "sistema de Comunicação" como Account 360
Instruir o Cliente sobre como inserir dados-fonte nas planilhas de migração de dados do Excel fornecida pela SAP
Fornecer cenários de teste predefinidos
Tarefas do Cliente:
Fornecer informações comerciais e assegurar processo decisório rápido para todas as questões em aberto relativas
à configuração do sistema
Executar/Confirmar a configuração no sistema Cloud
Instalar e ativar o relatório de Extração para Pedido de Vendas Account 360 no sistema local
Extrair dados do sistema legado
Preencher modelos de Migração de Dados (se aplicável)
Carregar modelos de Migração de Dados (se aplicável)
Executar cenários de teste predefinidos no sistema Cloud

c.

Implementação Especialista

O "Serviço de Implementação Especialista" atende aos requisitos do Cliente para integrar o sistema on-premise da SAP do
Cliente com a Solução SAP Sales OnDemand. O serviço abrange as tarefas definidas no guia de integração da solução SAP
Sales OnDemand. A versão relevante do guia de integração da solução SAP Sales OnDemand pode ser encontrada no SAP
Service Marketplace em http://service.sap.com/ondemand.
O trabalho é realizado por até dois sistemas locais (teste/sandbox e produção).
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O trabalho compreende um módulo da solução SAP Sales OnDemand.
Pré-requisitos:
A versão do sistema on-premise da SAP do Cliente deve ser no mínimo a estabelecida no guia de integração do
SAP Sales OnDemand
Tarefas da SAP:
Executar aconfiguração assinalada como relevante da solução SAP Sales OnDemand
Auxiliar o cliente na configuração da integração de dados mestre e na integração do processo padrão do sistema
on-premise da SAP do Cliente.
Auxiliar o cliente na configuração da Integração do Processo do SAP NetWeaver (se exigido, conforme descrito no
guia de integração da solução SAP Sales OnDemand
Auxiliar o cliente na configuração do Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP) (se exigido, conforme descrito no
guia de integração da solução SAP Sales OnDemand)
Auxiliar o cliente na Integração de Dados Mestre conforme documentado no guia de integração da solução SAP
Sales OnDemand
Fornecer cenários de teste predefinidos
Tarefas do Cliente:
Especificar em detalhes os requisitos de integração no Documento de Especificação do Serviço (DES) ou no
questionário fornecido
Instalar os complementos de sistema necessáriose as notas de correção da SAP no sistema on-premise da SAP
do Cliente.
Executar as tarefas listadas no guia de integração da solução SAP Sales OnDemand com o auxílio da SAP; essas
são as seções marcadas como relevantes ao "Sistema on-premise da SAP do Cliente", "FTP", "SAP NetWeaver
Process Integration"" (SAP NetWeaver PI) e "Integração de Dados Mestre" no guia de integração da solução SAP
Sales OnDemand
Instalar as configurações de conectividade e segurança no sistema on-premise da SAP do Cliente e fornecer
autorização da SAP para realizar as tarefas para a entrega do serviço
Fornecer dados mestre para a importação de dados, assegurar correção e adequação de formato dos dados e o
carregamento de dados para a solução SAP Sales OnDemand com assistência da SAP.
Direcionar/verificar/confirmar todos os aspectos de rede e segurança do sistema on-premise do Cliente.
Testar e aprovar os cenários de integração de ponta a ponta.
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