TM

Enterprise-class Data Management

PROCESS RUNNER
Administre seus dados SAP com Eficiência,
Abrangência e Facilidade de uso.

Solução:
Innowera Process Runner aumenta a eficiência e reduz dramaticamente
os custos considerados permanentes, automatizando as operações de
manutenção e migração de dados entre SAP e Microsoft Excel.

Público Alvo:
Destina-se a responsáveis por processos e dados, analistas de negócios,
equipes de conversão de dados, equipes de implementação e pessoal de
suporte.

Benefícios da Solução
Simplifica a carga e extração de
dados, informação e eventos.
Permite operações massivas para
geração,verificação, atualização,
correção, etc. de dados
Interface “point and click”. Não há
necessidade de programação ou
scripts.
Funciona imediatamente

Desafios
A necessidade de administrar dados de forma precisa (carga e extração)
entre sistemas SAP e repositórios de dados é cada vez mais crítica. Os
usuários de sistemas SAP enfrentam inúmeras pressões tais como
crescente complexidade e diminuição de recursos, mas ao mesmo
tempo precisam produzir dados de alta qualidade a curto prazo e com
baixo custo. Estes usuários em geral dependem de operações manuais
que estão sujeitas a erros e que por sua vez demandam muito tempo e
recursos. Para superar estas dificuldades no ambiente empresarial atual,
é necessário dispor de automação de classe mundial.

Por que Innowera Process Runner?
Eficiência:
Solução consistente e automatizada para eliminar erros manuais em processos altamente repetitivos, facilitando
alta eficiência.

Abrangência:
Solução abrangente que permite migração eficiente de dados através de transações, BAPI/ RFM ou GUI scripts para
dados mestres, transacionais ou de configuração, agregando valor as atividades de todo tipo de usuário SAP.

Facilidade de uso:
Solução robusta e intuitiva que permite aos usuários manipular dados de forma rápida e eficiente sem necesidade
de programação ou de scripts.

Opções flexíveis de funcionalidade e licenciamento:
Innowera oferece opções flexíveis de implementação e preço (licença permanente, assinatura e outras) para
empresas interessadas em otimizar a administração de dados em sistemas SAP. Nosso modelo de licenciamento é
flexível para acomodar as suas necessidades. Entre em contato e providenciaremos detalhes.

Como funciona
Process Runner é um habilitador fundamental, que proporciona resultados concretos de negócios pela automatização
da administração de dados entre sistemas SAP e Microsoft Excel.

Eficiência. Abrangência. Facilidade de uso:
Uso com:
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Gravar

• Transações
• BAPIs/RFMs
• GUI Scripting
• Extração de dados
• Texto Longo

PROCESS RUNNER
1- Gravar

para gerar transações, BAPI/ RFM ou GUI scripts
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2- Mapear

Executar

campos SAP para planilhas Excel usando interface gráfica de
tipo “arrastar e soltar”

3- Executar

o processo no sistema SAP desejado.
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Mapear

Plataforma de Automação
Escalável

Repositório integrado central de arquivos e templates que
permite que os usuários administrem, controlem e compartilhem
arquivos Process Runner para aumentar a produtividade.

Clicar e executar sem programação:

Process Runner oferece uma experiência intuitiva para o
usuário e permite múltiplos tipos de mapeamento para
processos envolvendo Transações, BAPIs, RFMs padrão e
customizadas e GUI scripting ao longo de todo o
ambiente SAP.
Agendamento flexível:
Plataforma avançada que permite automação e
agendamento flexível para execução de scripts.
Excel Books embutidos:
Excel Books embutidos que oferecem funcionalidade
poderosa e robusta sem sair de Process Runner,
simplificando a sua utilização.

Processamento paralelo:
..........................................................................

Tipos de mapeamento abrangentes e inteligentes:

Permite execução de scripts em paralelo envolvendo múltiplos
processos contendo transações, BAPIs, RFMs ou GUI scripting,
para alta eficiência e produtividade.
Verificação e validação de dados:
Executa testes de validação e existência de dados para garantir
precisão durante a carga dos mesmos.
Suporte multi-idioma:
Process Runner está disponível em diversos idiomas e tem
compatibilidade com Unicode.
Altamente escalável e seguro:
Aproveita e preserva os mecanismos consagrados de segurança
dos sistemas SAP, proporcionando integridade nas aplicações.
Process Runner oferece uma plataforma segura, robusta e
escalável, que pode ser utilizada por empresas de qualquer
porte.

Para conhecer mais sobre os produtos e soluções da Innowera, ligue para
+1-214-295-9580 | info@innowera.com ou visite www.innowera.com

SAP e ABAP são marcas registradas da SAP AG. Microsoft Office e Microsoft
Excel são marcas registradas da Microsoft Corporation. Outros nomes de
produtos e serviços mencionados são marcas registradas de seus respectivos donos.
+1-214-295-9580

Segura

Colaboração e compartilhamento:

Características da solução
Process Runner suporta a administração de dados em
sistemas SAP gravando, mapeando e executando
Transações, BAPIs, RFMs e GUI scripting. Process Runner
suporta all as versões SAP a partir de 4.6c e suporta
Transações, BAPIs, RFMs padrão e customizadas.
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