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COLADA ABAP

COLADA ABAP
Har ert företag implementerat ett SAP-affärssystem, för några eller kanske många år sedan?
Kanske ni behöver se över er ABAP-miljö?
(ABAP är det programmeringsspråk som används i SAP).
Många företag brukar ha en ”restlista” med punkter som vore bra att få utförda men som man
aldrig riktigt hunnit med.

VAD VI KAN ERBJUDA
Vi har massor av erfarenhet och är inte rädda för förvaltningsuppdrag inom SAP ABAP.
Saknar ni en flexibel fakturatext?
Behöver ni lägga till fält till en fil i ett gränssnitt?
Kanske är det något program som går långsammare och långsammare?
Coladas ABAP:are har den djupa och breda erfarenheten som behövs, inom många områden:
• Programmering inkl nyutveckling, kodgenomgång och problemanalys
• Utökningar, s k enhancements, av olika slag
• Utskriftshantering via SAPscript, SmartForms, Adobe…
• Prestandaanalys och -förbättringar
• Tabellhantering och dictionary-objekt
• Filgränssnitt med olika filtyper och bearbetningssätt
• Integration, mellan era egna system och mot kunder/leverantörer
• Konvertering, migrering av data
• Massuppdateringar via t ex batchinput, LSMW
• Workflow-relaterade ABAP-anpassningar
• Dokumentation av program, gränssnitt mm
• OSS-ärenden, notes och standardändringar

”FÖRSTA HJÄLPEN”
Vi kan komma och kostnadsfritt se över era behov! Vi kan lämna en tids- och prisuppskattning
på åtgärder för att ert system ska kännas som nytt igen!

VILKA ÄR COLADA?
Colada AB är ett konsultbolag med c:a 50 anställda som är helt fokuserat på SAP
Netweaver. Vi besitter bl.a. specialistkompetens inom SAP Solution Manager. Kulturen på
Colada präglas av hög kompetens kombinerat med en prestigelös attityd. Vi fokuserar
mycket på att våra anställda kontinuerligt skall kompetensutveckla sig genom utbildning
och relevanta seminarier och ligger alltid i teknisk framkant.
Att vi som jobbar på Colada trivs på jobbet visar sig tydligt genom den låga
personalomsättning vi har. Det gör att vi möjliggör kontinuitet i våra leveranser och kan
bygga långsiktiga relationer med våra kunder.

FÖR MER INFORMATION
Ring Colada på 08-22 38 50 alternativt e-maila till bjorn.janson@colada.se
www.colada.se

