SERVIÇOS DE SUPORTE DA SAP

Visão geral dos Serviços de Suporte da SAP disponíveis como parte componente do SAP Value Assurance
Este documento apresenta descrições dos Serviços de Suporte da SAP, disponíveis como componentes do SAP Value Assurance.
A seleção dos serviços será definida entre Gerente de Qualidade Técnica (TQM, na sigla em inglês) ou recurso designado da SAP
e a Licenciadae documentada no plano de serviço.
Planejamento, Orquestração e Salvaguarda
Planning the Digital Transformation (Planejamento da Transformação Digital)
Este serviço oferece suporte ao planejamento completo da estratégia de digitalização do cliente baseada nas soluções da SAP.
O serviço pode começar com a criação de um roadmap estratégico e terminar com o planejamento concreto de um projeto de
implementação da SAP. Este serviço combina as partes aplicáveis das melhores práticas, soluções e tendências, juntamente
com as necessidades empresariais, para gerar um roadmap de transformação específico do cliente orientado por valores, riscos,
riscos de esforços e esforços com foco na estrutura SAP do cliente.
Assurance for Cloud Onboarding (Garantia de Integração na Nuvem)
Este serviço fornece planejamento de projeto na nuvem, revisões formais e suporte de especialistas da SAP no assunto em
cada fase do projeto (isto é, Preparar, Explorar, Realizar e Implantar). O resultado das revisões e suporte será um relatório com
recomendações.
Value Assurance Foundation (Base do Value Assurance)
Este serviço fornece suporte à configuração do SAP Solution Manager para geração de engajamento do SAP Value Assurance
e e para a metodologia Agile/suporte da ferramenta, conforme necessário.
Safeguarding the Digital Transformation (Salvaguarda da Transformação Digital)
Este serviço auxilia na validação funcional e técnica dos principais processos de negócios com relação aos requisitos de
negócios e de TI, além da identificação de riscos.
Transition to Operations (Transição para Operações)
Este serviço oferece orientação quanto a processos de suporte, ferramentas e equipes de TI necessários para o cliente operar
com mais segurança e eficiência a solução SAP implementada em seu ambiente após a colocação em produção.
Design
Platform Design Support (Suporte ao Desenho da Plataforma)
Este serviço fornece uma visão conceitual detalhada da arquitetura técnica no local e da infraestrutura (plataforma de hardware,
solução HA/DR ou revisão de solução existente e, se necessário, solução de dimensionamento de dados) para a solução SAP
com base no design inicial definido no workshop de pré-requisitos de arquitetura técnica e informações adicionais do cliente.
Data Migration Design Support (Suporte ao Desenho de Migração de Dados)
Este serviço fornece orientações sobre como definir os requisitos de migração de dados para consolidações, transformações e
implementações de solução SAP.
Build Design Support (Suporte à Criação de Desenho)
Este serviço abrange atividades relevantes de design funcional durante a implementação das soluções SAP. É fornecida
orientação para projetar e documentar a solução SAP de destino do cliente com base no escopo funcional identificado na fase
de planejamento do projeto.
Analytics Design Support (Suporte ao Desenho de Analíticos)
Este serviço fornece orientação sobre como utilizar e implementar produtos da SAP para análise e armazenamento de dados
corporativos e sobre a integração com a infraestrutura de TI do cliente.
Integration Design Support (Suporte ao desenho de integração)
Este serviço fornece orientação sobre o desenho técnico para integração entre sistemas SAP e sistemas SAP/não SAP no
contexto do SAP S/4HANA.
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Custom Code Management (Gestão de Códigos Personalizados)
Este serviço ajuda a promover maior eficiência e efetividade na gestão dos códigos personalizados. Ele oferece uma análise de
todas as fases do ciclo de vida do código personalizado do cliente, seguida da criação de uma proposta de roteiro de otimização
da gestão de códigos personalizados, roteiro este adaptado ao cliente, e pode incluir suporte à implementação. Ele abrange
uma clássica análise de código personalizado, análise de impacto de código personalizado e suporte completo à execução de
remediação de código personalizado.

Quaisquer referências a melhores práticas, otimização ou inovação não têm por finalidade sugerir a identificação ou solução de tais
oportunidades, nem aperfeiçoamentos máximos ou resultados específicos.
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www.sap.com/contactsap
© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company.
The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National
product specifications may vary.
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if
any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This
document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be
changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All
forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking
statements, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product
and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. See www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices.
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