MAXATTENTION ACCELERATED OPTIMIZATION SERVICES
Este documento apresenta descrições dos Serviços SAP Accelerated Optimization, disponíveis como um componente da oferta
dos Serviços SAP MaxAttention Baseline. A seleção do(s) serviço(s) será definida entre o Gerente de Qualidade Técnica (LTQM) e
a Licenciada e documentada no plano de serviços.

SAP Verificação do Readness Check (SAP Readiness Check Explained)
Este serviço oferece uma primeira indicação sobre a viabilidade e a complexidade de uma conversão de sistema futura para um
sistema produtivo. Os resultados-chave do SAP Readiness Check (incluindo o número de itens de simplificação e o número de
objetos de códigos customizados) são comparados com direcionadores de esforço típicos. As próximas etapas sugeridas e os
resultados são discutidos em uma sessão interativa via web.

Verificação de Segurança Técnica
Este serviço auxilia o cliente a identificar potenciais problemas de segurança de um sistema da SAP produtivo. O cliente identifica o
sistema relevante que deve ser verificado e esclarece os pré-requisitos com o LTQM. O serviço analisa um sistema da SAP produtivo
e o relatório EarlyWatch Alert correspondente e fornece uma explicação sobre as recomendações de segurança mais importantes
do sistema da SAP.

Verificação de Ajuste de Desempenho
O serviço ajuda a analisar e otimizar um problema de desempenho ou a reduzir a carga sobre os bancos de dados de um sistema
da SAP. O serviço ajuda a obter resultados mais rápidos pelas análises de desempenho da SAP e ferramentas de rastreamento para
componentes de aplicação baseados no SAP ABAP.

Verificação de Volume de Dados
Este serviço verifica o potencial de otimização da estratégia de gerenciamento de dados do cliente na transição de um sistema
ERP existente para o SAP S/4 HANA. Este serviço deve ser usado na fase de preparação de um projeto de transição do SAP
S/4HANA para verificar a redução do volume de dados empresariais necessária para a migração.

Verificação de Operações Técnicas
Este serviço ajuda a analisar os componentes de uma solução SAP, o sistema operacional respectivo e o banco de dados para
determinar possíveis oportunidades de melhora d desempenho e a saúde do sistema, verificando parâmetros técnicos como
crescimento de dados, configurações de parâmetros etc., bem como comparando os resultados com as melhores práticas da SAP.
Um relatório será fornecido com os resultados da análise e as ações necessárias para auxiliar a otimizar o desempenho da solução.

Nenhuma das referências a melhores práticas, otimização ou inovação visa sugerir a identificação ou solução de todas as
oportunidades, melhorias máximas ou eventuais resultados específicos.
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