Top
10

Dez razões para escolher a SAP
para mobilidade empresarial

Copyright/Trademark

1

Líder de mercado
2

Solução completa ponta-a-ponta
3

Compatível com os principais
dispositivos
4

Mobilizar qualquer aplicação
5

Dá acesso a um grande grupo
de utilizadores

6

Desbloqueia inovação
7

Implementação flexível
8

Segurança ao nível da empresa
9

Rápido valor de negócio
10

Foco no sector de actividade

Top 10

1

Líder

2

4

3

Ponta-aponta

Qualquer
aplicação

Dispo
sitivos

5

Utilizadores

6

Inovação

7

Implementação

8

Segurança

9

Valor

10

Sector de
actividade

Líder de mercado
Nº 1 em gestão de
dispositivos móveis

1ª plataforma de aplicações
empresariais móveis

Gestão de dispositivos móveis

Plataforma de aplicações empresariais
móveis, fornecedores de aplicações
empresariais

Quota do mercado global, 2009

Quota do mercado global, empresas
seleccionadas 2009

SAP

19,7%

SAP

17,1%

Nº 1 em mensagens móveis

1,5 mil milhões

de SMS e MMS processadas diariamente

Microsoft

Microsoft

Spring
Wireless

IBM Tivoli

8,9%

7,8%

7,6%

Clientes de mobilidade
empresarial

4,5 mil milhões 85%
de subscritores

IBM

HP

20 000

11,1%

9,5%

SAP/Sybase é
líder de mercado
comprovado
em mobilidade

7,6%

Clientes de mobilidade
empresarial da quota da
Fortune 100

Como uma entidade combinada, a SAP e a Sybase possuem uma posição ímpar no mercado da mobilidade
empresarial, com capacidade de oferecer uma infra-estrutura para funções analíticas, uma plataforma líder
de aplicações empresariais móveis, gestão e segurança de diversos dispositivos e aplicações móveis.
IDC Insight “SAP and Sybase: The Promise of Mobility Takes Shape,” Setembro de 2010
Fontes: Da esquerda para a direita: IDC, “Worldwide Mobile Enterprise Application Platform (Formerly Mobile Middleware) 2010-2014 Forecast and 2009 Vendor Shares,” Doc.# 225504,
Nov. 2010. A quota da SAP apresentada inclui a Sybase; Relatórios empresariais e comunicados de imprensa da Sybase, Sybase 10-K 2009. Citação de IDC Doc.# 224747.
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Solução completa ponta-a-ponta
Ponta
Consumir
Loja de aplicações móveis
Aplicações móveis SAP

Aplicações
de terceiros

Aplicações
desenvolvidas
por clientes

Plataforma móvel SAP
Plataforma de aplicações empresariais móveis
Segurança de dispositivos móveis e gestão de aplicações
Recursos do programador
Integração SAP nativa

Ponta

Fontes SAP

Business Suite, Analytics, On-demand

aplicações em qualquer
dispositivo móvel:
Smartphones, tablets,
computadores portáteis
Online ou offline

Todas as necessidades da sua plataforma
numa única solução simples

Controlar

dispositivos e aplicações

Criar

novas aplicações

Fontes externas

Interligar

todas as suas fontes SAP e externas
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Compatível com os principais dispositivos

Gestão de dispositivos
Apple iPad

Provisão para políticas de segurança e funções únicas
Gestão da produção para fazer cumprir normas de segurança, fazer cópias
de segurança de dados, aplicar patches

Apple iPhone

Desactivar para bloquear ou eliminar dados corporativos em dispositivos
propriedade da empresa ou de colaboradores

Gestão de aplicações
Android

Gerir remotamente todas as aplicações na maioria dos tipos de dispositivos
Instalar, actualizar e remover aplicações empresariais
Colocar em lista negra ou bloquear aplicações

BlackBerry
Windows Phone

Velocidade de recuperação do investimento
Integração nativa com SAP, para conseguir aplicações sectoriais rápidas
Começar a trabalhar em pleno em apenas alguns dias
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Mobilizar qualquer aplicação
Processo empresarial pesado

Plataforma móvel SAP

Aplicações cruciais para a missão da empresa e com muitos processos
ou dados, como uma loja directa móvel ou serviços de campo
Suporta utilização online e offline através de base de dados
incorporada nos dispositivos, mantendo toda a integridade
dos processos e dados

Extensões empresariais
Extensões móveis de aplicações locais e on-demand, como
CRM móvel ou relatórios de viagem e despesa

Produtividade leve
Aplicações baseadas em SMS ou em contentor de HTML5,
como aprovações simples ou comércio móvel baseado em SMS

Integridade
de processos
Abordagem Sincronizar e ligar aplicações
móveis a sistemas de backSAP
end em qualquer cenário

Integridade
de dados
Preservar dados consistentes
em dispositivos e em sistemas
locais ou on-demand

Online

Offline

1 Desenvolver uma vez e implementar num vasto conjunto
de dispositivos

2 Integração nativa com soluções da SAP
3 Compatível com outras aplicações empresariais com
arquitectura aberta

Exemplo: Mobile Workflow for SAP Business Suite organiza etapas de processos em dispositivos com sistemas locais, com total integração de processos online
e offline. A integridade e a segurança dos dados são totalmente preservadas para execução autorizada de aprovações e confirmações.

Top 10

1

Líder

2

Ponta-aponta

3

Dispo
sitivos

4

Qualquer
aplicação

5

Utilizadores

6

Inovação

7

Implementação

8

Segurança

9

Valor

10

Sector de
actividade

Dá acesso a um grande grupo de utilizadores

Colaboradores

Parceiros

Consumidores

Capacitar trabalhadores móveis,
grupos de trabalho e fluxo de
trabalho a qualquer momento,
em qualquer lugar

Aumentar o valor da sua rede
de negócios

Alcançar milhões de
consumidores e utilizadores

Apoia uma experiência de utilizador de última geração
HTML 5

Design inspirado no consumidor

Navegação interactiva

Tomada de decisões intuitiva

Antes de iniciarmos o desenvolvimento do Momentum com a Sybase Unwired Platform, estudámos todas as plataformas de mobilidade empresarial disponíveis
no mercado. Acima de tudo, estas ferramentas eram "caixas negras" que não nos permitiam influenciar a facilidade de utilização nem o aspecto da interface
de utilizador. Agora, com a SUP, não temos limitações e conseguimos criar a interface de utilizador que melhor se adequa ao utilizador final.
Alexander Ilg, CEO, msc mobile
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Desbloquear inovação
Alcançar mais
pessoas…
…com novos
modelos de negócio

4,5 mil milhões de subscritores

Comércio móvel

Mensagens
escritas

Pagamento
móvel

Cupões

Retalho

Envolvimento dos
consumidores

Envolvimento dos
colaboradores

Sondagens interactivas

Comunicações urgentes

Transacções

Ponto de venda

Prevê-se que o mercado de
utilização de cupões atinja os
6 mil milhões de USD em 2014,
com taxas de utilização entre os
5% e os 15% ou até superiores

Alertas

Pagamentos móveis seguros:
pagamento de contas, micropagamentos, pagamentos complementares

Em 2012, as mercadorias digitais
e físicas compradas através de
dispositivos móveis devem exceder
os 200 mil milhões de USD

Notícias ou inquéritos instantâneos

Vendas automáticas via SMS,
parqueamento e outros casos de
utilização de terminais de ponto
de venda

Cenário sectorial
O software móvel de cuidados de saúde da SAP transforma o sector dos cuidados de saúde, ligando os pacientes a toda a rede
de prestadores de cuidados, a partir da sala do consultório médico, nos dispositivos móveis dos pacientes.
Fontes: Sybase.com/mobileservices; Juniper Research, “Mobile Coupon Redemption Value to Approach $6bn Globally by 2014, According to Juniper Research,” 4 de Novembro, 2009;
Juniper Research,” Mobile Payments for Digital & Physical Goods: Players, Markets & Opportunities, 2010-2014,” Abril de 2010; Análise realizada pela SAP de relatórios de terceiros
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Implementação flexível
No local

On-demand

Propriedade de soluções estratégicas

Minimizar a infra-estrutura

Flexibilidade para personalizar e integrar

Implementar gradualmente

Gerir as operações diárias

Adopção rápida de uma solução padrão

Actualizações selectivas

As suas
necessidades
Infra-estrutura privada em nuvem,
hospedada por trás da sua firewall

Infra-estrutura local e operações
auto-geridas

Modelo de
implementação

Infra-estrutura pública em nuvem,
hospedada por um parceiro na nuvem

SAP, Sybase, Verizon, Accenture,
outros fornecedores de externalização
de processos empresariais

SAP, Sybase, revendedores de canal

Fornecedores
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Segurança ao nível da empresa
Segurança ao nível do dispositivo
Plataforma móvel
SAP

Credenciais baseadas em funções
Acesso e criação de dados seguros
Controlo central para eliminar dados ou aplicações

A tecnologia líder
do sector em segurança
de dispositivos
móveis e gestão
de aplicações

Segurança ao nível dos dados
Modelo de segurança arquitectado oferece segurança de dados
ponta-a-ponta do dispositivo móvel até aos sistemas de back-end

Gestão de identidades
Single sign-on (um único início de sessão) para acesso
e autorização para aplicações empresariais
Processo de um único clique para ligação à rede e sessão
de utilizador

Top 10

1

Líder

2

Ponta-aponta

3

Dispo
sitivos

4

Qualquer
aplicação

5

Utilizadores

6

Inovação

7

Implementação

8

Segurança

9

Valor

10

Sector de
actividade

Rápido valor de negócio
Desenvolver, implementar e adoptar
soluções móveis
rapidamente
Desenvolver aplicações e
serviços utilizando ambientespadrão de programação
do sector de actividade
Implementar soluções na
totalidade em apenas algumas
semanas
Adopção rápida de aplicações móveis intuitivas

Potencializar os seus
recursos de desenvolvimento

Desbloquear o valor
do seu investimento
em ERP

Possibilitar novos
modelos e estratégias
de negócio

Levar qualquer
empresa para
qualquer lugar

Desenvolver aplicações
móveis com um único
ambiente de programação
e conjunto de competências,
em vez de seis ou mais
equipas de programação
específicas de dispositivo

Expor os dados e aumentar
a facilidade de utilização com
o nosso kit de ferramentas
móveis, optimizado para
o software da SAP

Alcançar consumidores
globais em movimento com
experiências atractivas

Acelerar a tomada de decisões
proporcionando percepções
em tempo real em qualquer
dispositivo, em qualquer
momento e em qualquer lugar

Programar uma vez, implementar em todos os tipos
de dispositivos compatíveis

Implementar aplicações
móveis prontas a utilizar,
especificamente integradas
com software da SAP

Micro-segmentar e contactar
indivíduos específicos em
momentos e lugares específicos
Abrir novos fluxos de receita
de comércio móvel

Maximizar o desempenho
da força de trabalho móvel,
com diminuição do tempo
gasto em tarefas administrativas e aumento da produtividade

Ganhar valor de negócio com opções flexíveis de desenvolvimento de aplicações

Desenvolver

Comprar

Parceiro

Ambiente-padrão de
programação com Eclipse

24 aplicações SAP e mais
de 30 aplicações de Parceiros

Parceiros de serviços globais envolvidos
em mais de 150 aplicações
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Foco no sector de actividade
O nosso foco nas melhores
práticas de 24 sectores de
actividade beneficia da melhor
tecnologia móvel

85%

86%

77%

73%

78%

73%

77%

78%

Serviços
Públicos

Vendas
a Retalho
e Comércio
Grossista

Serviços

A quota da SAP em empresas que
constam na Forbes 2000, por sector
de actividade

Bens de
Consumo e
Farmacêutica

Produção
discreta

Recursos
Energéticos
e naturais

Serviços
Financeiros

Produção por
Processos

Acelere os seus negócios com mobilidade
Processos móveis específicos de sector
proporcionam valor de transformação

Tecnologia móvel SAP
Fontes: Análise realizada pela SAP das empresas Forbes 2000, por sector, 2010.
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IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System
z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS,
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