Har ni kommit igång med Solution Manager ännu?
Många IT-chefer och CIO:er upplever att företagets affärssystemlandskap växer och blir
allt mer komplext. Det leder till att allt mer resurser läggs på att förvalta befintliga system
snarare än på utveckling av systemen, som är viktigt för att löpande kunna möta den
tilltagande konkurrensen på marknaden.
Med hjälp av SAP Solution Manager (Solman) så skapar man kontroll över sitt
SAP-systemlandskap. Solman förenklar förvaltningen vilket leder till sänkt TCO (Total Cost of
Ownership). Undersökningar visar på sänkningar mellan 10-20% av förvaltningskostnaden,
beroende på användningsområde. Det gör att IT-chefen kan koncentrera sig mer på att
utveckla systemen och därmed öka företagets konkurrensförmåga.

Vad är Solman?
Solman är ett, för SAP-kunder, licensfritt system som stödjer implementation, förvaltning och
nyutveckling av SAP-systemlandskap. I lösningen ingår olika verktyg för ärendehantering,
testhantering, utbildning och systemövervakning. Det ingår även stora mängder
information, mallar etc. för stöd kring exempelvis nyutvecklingsprojekt, uppgraderingar och
förvaltning. Informationen i Solman är baserad på SAP Best Practice och ITIL.

Erbjudandet
Colada kan nu erbjuda en halvdags kostnadsfri workshop i syfte att kartlägga hur Solman
kan komma till nytta i er verksamhet. Under denna går vi igenom de viktigaste funktionerna
och utvärderar hur dessa kan effektivisera just er SAP-förvaltning och -utveckling. För
att workshopen skall bli så effektiv som möjligt bör representanter från både IT-, och
affärsverksamheten vara med.
Workshopen leder till en rad handfasta förslag på hur Solman ökar kontrollen och
effektiviserar förvaltningen av just ert systemlandskap.

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 på info@colada.se
www.colada.se
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