C OLADA SAP B W

Behovsanpassad implementation av SAP BW
Möjligheten att tidseffektivt kunna samla in och tolka affärskritisk data är ett måste för
att optimera sina processer samt att kostnadseffektivt kunna anpassa sig efter den
alltmer snabbrörliga marknaden. Man ser hur behovet av en mer precis och dynamisk
rapportering och uppföljning ökar och hur de befintliga IT-lösningarna inte ger ett tillräckligt
flexibelt och användarvänligt stöd för detta. Man ser ett behov av en högkvalitativ produkt
inom beslutsstöd (Business Intelligence).
Har du idag ett affärssystem från SAP och känner att rapporteringen är för statisk? Är du
redo att ta steget in mot Business Intelligence? Det finns hjälp att få! SAP BW (Business
Warehouse), är SAPs grundstomme inom sin BI-portfölj, en lösning för flexibel, enhetlig och
användarvänligt beslutsstöd.
SAP BW samlar data från diversifierade systemmiljöer och synkroniserar den, gör
svårtillgänglig data tillgänglig, skapar ett stöd för kontroll av verksamheten samt ger ett
fullgott underlag för strategiska beslut!
Genom sitt stora utbud av s.k. ”business content” (fördefinierade datamodeller och
rapporter samt gränssnitt mellan BW och andra SAP-system, allt baserat på best-practice)
är SAP BW den optimala grundbulten i din BI-miljö.
Colada erbjuder sig att kostnadsfritt:
Ge en demonstration av SAP BW
ETL (extraktorer, transformationer, laddningar)
Datamodell (kub, multikub, DSO)
Presentation (Bex/Web Analyzer)
Roller och behörigheter (i både BW och portal)
samt att till 50 % av ett estimerat fastpris (exkl. eventuella licenser och
resekostnader) leverera följande:
Installation av SAP BW i befintlig servermiljö (ett enskilt system)
Installation av abap- (backend) samt javastack (BI-portal)
Implementation av en önskad datamodell samt två rapporter baserat på business
content direkt i ert befintliga BW-system (ett enskilt system)
ETL (extraktorer, transformationer, laddningar)
Datamodell (kub, multikub, DSO)
Presentation (Bex/Web Analyzer)
Om intresset för BW finns, men möjligheten saknas att installera i egen miljö, så
erbjuder Colada er att kostnadsfritt nyttja sin egen fullskaliga BW-miljö.
Mer specifikt så erbjuds:
Demonstration av SAP BW (enligt ovan)
Implementation av en önskad datamodell samt två rapporter baserade på business
content i Coladas befintliga BW-system (enl. ovan - data från Coladas system)
Tillgång till Coladas egna BW-installation för hands-on training (remote eller från
Coladas kontor) i egen takt och på egna villkor, samt stöd och rådgivning

För mer information
Ring Colada på 08-22 38 50 alternativt e-maila till info@colada.se
www.colada.se

