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Sobre	  a	  Empresa	  
A	  Avelor	  foi	  criada	  para	  empresas	  que	  buscam	  
aprimorar	  e	  racionalizar	  a	  administração	  técnica	  
de	  sua	  solução	  SAP,	  direcionando	  o	  foco	  para	  o	  
desenvolvimento	  de	  seus	  negócios.	  

A	  Avelor	  busca	  diferenciar-‐se	  através	  de	  
serviços	  e	  conhecimentos	  altamente	  
especializados	  voltados	  à	  administração	  
conMnua	  e	  o.mização	  de	  desempenho	  das	  
soluções	  SAP.	  

Ins.tucional	  



Mapa	  de	  Soluções	  e	  Alianças	  



Cenários	  complexos	  de	  TI	  
Elementos	  crí.cos	  na	  operação	  

SAP	  ERP	  como	  backoffice	  
Outros	  componentes	  SAP:	  PI,	  CRM,	  SCM,	  GRC	  
Sistemas	  especialistas	  
Business	  Intelligence	  
Sistemas	  legados	  

Desafios:	  Integração	  técnica,	  visibilidade,	  BPM,	  
documentação,	  controle.	  

Sistemas	  

Capacidade,	  virtualização,	  desempenho	  
Armazenamento,	  backup,	  archiving	  
Segurança	  ^sica	  e	  lógica	  
Comunicação,	  cri;cidade	  de	  links,	  u;lização	  

Desafios:	  Atender	  às	  demandas	  de	  negócio	  e	  ter	  pron;dão	  
para	  transformação;	  estabilidade,	  desempenho	  e	  
disponibilidade	  do	  ambiente	  

Infraestrutura	  

Compreensão	  dos	  desafios	  e	  bene^cios	  
Conformidade	  com	  padrões	  e	  melhores	  prá;cas	  
Adoção,	  manutenção,	  medição	  
Documentação	  abrangente	  e	  atualizada	  

Desafios:	  Transformação	  da	  cultura,	  resistência,	  
monitoramento	  conVnuo	  e	  enforcement	  

Processos	  

Capacitação	  adequada	  
Qualidade	  de	  u;lização	  dos	  recursos	  de	  TI	  
Cultura	  de	  processos	  e	  procedimentos	  
Percepção	  do	  valor	  entregue	  por	  TI	  
Dis;ntos	  níveis	  de	  engajamento	  

Desafios:	  ...	  

Pessoas	  



Ilustração	  de	  Cenário	  Real	  1	  
SAP	  ERP	  Backoffice	  –	  Sistemas	  Legados	  

SAP	  ERP	  6.0	  
Plataforma:	  Linux	  /	  Oracle	  

SAP	  PI	  (Process	  Integrator)	  

SAP	  Solu;on	  Manager	  

Sistemas	  Específicos	  integrados	  ao	  SAP	  ERP	  
através	  do	  SAP	  PI	  

Operação	  24x7	  	  
#usuários	  ~	  300	  

Cri;cidade	  das	  interfaces	  
Movimentação	  de	  pessoal	  
Ajustes	  em	  perfis	  de	  autorização	  
Projetos	  em	  andamento	  
Site	  de	  con;ngência	  em	  construção	  
Aquisições,	  novos	  usuários	  >	  capacidade	  

Resumo	  do	  Cenário	  

Operação	  /	  Evolução	  

SAP ERP SAP PI 

Non-SAP Non-SAP Non-SAP 

SAP ERP SAP PI 

Con.ngência	  

SAP Solution 
Manager 



Ilustração	  de	  Cenário	  Real	  2	  
SAP	  ERP,	  Sistemas	  de	  Mídia,	  Integração	  de	  Custos	  

SAP	  ERP	  6.0	  
Plataforma:	  Windows	  /	  SQL	  Server	  

SAP	  Business	  Objects	  
Xcelsius	  e	  Crystal	  Reports	  
(em	  implementação)	  

Sistemas	  Específicos	  de	  Mídia	  
Integração	  contábil	  com	  SAP	  ERP	  
#	  usuários	  <	  50	  

Automa;zação	  da	  interface	  
Estabilização	  técnica	  do	  ambiente	  
O;mização	  de	  áreas	  de	  memória	  
Segunda	  onda	  de	  implementação	  
Monitorar	  crescimento	  de	  DB	  e	  surgimento	  
de	  gargalos	  

Resumo	  do	  Cenário	  

Operação	  /	  Evolução	  

SAP ERP Custos Marketing Criação 

SAP ERP Custos Marketing Criação 

SAP Business 
Objects 

Con.ngência	  



Ilustração	  de	  Cenário	  Real	  3	  
SAP	  ERP,	  APO,	  SM,	  PI,	  BW,	  EP	  NF-‐e	  (x	  2)	  

SAP	  ERP	  6.0	  
Plataforma:	  HP-‐UX	  /	  Oracle	  
SAP	  SCM	  
SAP	  Solu;on	  Manager	  
SAP	  BW	  
SAP	  Enterprise	  Portal	  
SAP	  GRC	  –	  NF-‐e	  

Operação	  24x7	  
#	  usuários	  >	  1000	  
Duplicidade	  de	  ambientes	  (spin-‐off)	  
Subsidiárias	  –	  desempenho	  do	  link	  

Volume	  e	  crescimento	  da	  base	  
Workload	  balance	  
Monitoramento	  complexo	  e	  amplo	  
Administração	  de	  usuários	  e	  perfis	  
Planejamento	  de	  upgrade	  
Cri;cidade	  de	  down;me	  

Resumo	  do	  Cenário	  

Operação	  /	  Evolução	  

SAP ERP (3) APO (3) NF-e (2) 

Enterprise 
Portal (2) 

BW (3) SAP Solution 
Manager 

SAP ERP (3) APO (3) NF-e (2) 

Enterprise 
Portal (2) 

BW (3) SAP Solution 
Manager 

PI (2) 

PI (2) 



SAP	  FORUM	  
Tempo	  de	  Fazer	  Melhor	  

Data	  Center	  

Matriz	  

Escritório	  de	  Vendas	  
NE	  

Escritório	  de	  Vendas	  
SUL	  

Fábrica	  RJ	  

Centro	  de	  Distribuição	  
Castelo	  

Centro	  de	  Distribuição	  
W.Luiz	  

Escritório	  de	  Vendas	  
Interior	  

Escritório	  de	  Vendas	  
Centro-‐Oeste	  

SAP	   Legacy	  

File	  Server	   Mail	  

Backup	  
Share	  
Point	  

Panorama	  de	  TI	  



SAP	  FORUM	  
Tempo	  de	  Fazer	  Melhor	  

Data	  Center	  

Matriz	  

Escritório	  de	  Vendas	  
NE	  

Escritório	  de	  Vendas	  
SUL	  

Fábrica	  RJ	  

Centro	  de	  Distribuição	  
Castelo	  

Centro	  de	  Distribuição	  
W.Luiz	  

Escritório	  de	  Vendas	  
Interior	  

Escritório	  de	  Vendas	  
Centro-‐Oeste	  

SAP	   Legacy	  

File	  Server	   Mail	  

Backup	  
Share	  
Point	  

Panorama	  de	  TI	  

 SAP 
 Legacy 
 Facebook 
 YouTube 
 Games... 



SAP	  Solu.on	  Manager	  
Implementação	  1 

Operação	  2 

O;mização	  3 

Implementação e upgrade 
Ferramentas e metodologia 
Cenários de testes 

Monitoramento dos sistemas 
Alertas e auto-reação 
Administração centralizada 
Service Desk 
Root-cause analysis 

Delivery of SAP Services 
ChaRM 

•  Fornecido	  sem	  custos	  ao	  cliente	  SAP	  

•  Na	  maioria	  dos	  casos,	  usado	  somente	  para	  gerar	  
chaves	  de	  acesso	  ao	  sistema	  

•  Desenhadas	  em	  conformidade	  às	  diretrizes	  ITIL,	  suas	  
funcionalidades	  de	  operação	  permitem	  o;mizar	  o	  
gerenciamento	  do	  landscape	  SAP	  

•  U;lização	  em	  projetos	  de	  implementação	  e	  
melhorias,	  aliada	  às	  funcionalidades	  de	  ChaRM	  e	  
Service	  Desk,	  eleva	  o	  nível	  de	  governança	  

Sobre	  o	  SAP	  Solu;on	  Manager	  



Evolução	  e	  Expansão	  do	  Landscape	  SAP	  

Nova	  Implementação	  

Upgrade	  de	  Versão	  

EHPs,	  SPs	  

Projetos	  de	  Melhorias	  

Correções	  

Cenários	  

Projeto	  de	  Implementação	  
Projeto	  de	  Upgrade	  
Metodologia	  
Gestão	  de	  Documentos	  
Cenário	  de	  Testes	  
Projeto	  de	  Governança	  
Fluxo	  de	  Aprovações	  
Chamados	  via	  Service	  Desk	  
Change	  Request	  Management	  

Funcionalidades	  



Monitoramento	  conMnuo	  e	  controle	  

SAP	  Solu;on	  Manager	  

Monitorar	  Processos	  Crí;cos	  Monitorar	  Landscape	  de	  Sistemas	   Monitorar	  Alertas	  



Conclusões	  

   Soluções	  SAP	  são	  componentes	  crí.cos	  às	  operações	  e	  aos	  negócios	  das	  
empresas	  

   Cenários	  complexos	  de	  TI	  onde	  SAP	  é	  um	  dos	  componentes	  

   Integração	  com	  soluções	  existentes;	  visibilidade	  do	  cenário	  completo	  

   Condições	  para	  permi;r	  projetos	  de	  expansão	  e	  melhorias	  

   Infraestrutura	  e	  Aplicações:	  cri.cidade	  para	  o	  negócio	  

   SAP	  Solu.on	  Manager:	  componente-‐chave	  na	  gestão	  de	  aplicações	  SAP,	  em	  
cenários	  de	  implementação,	  operação	  e	  o;mização	  

   Governança	  /	  Estabilização	  /	  Controle	  /	  Melhorias	  /	  Valor	  



Serviços	  Avelor	  

Serviços	  Con;nuados	  de	  Administração	  
Administração	  remota;	  monitoramento	  e	  o.mização	  

Consultoria	  em	  SAP	  
Segurança;	  avaliação	  geral	  de	  desempenho;	  
o.mização	  de	  programas;	  o.mização	  de	  banco	  de	  
dados;	  monitoramento	  de	  processos	  crí.cos	  



Nossos	  serviços	  

Serviços	  Avelor	  

A	  oferta	  de	  serviços	  da	  Avelor	  foi	  desenhada	  para	  atender	  aos	  
clientes	  de	  maneira	  eficiente	  e	  padronizada.	  

Caracterís;cas	  de	  nossos	  serviços:	  

 Metodologia	  própria,	  com	  procedimentos	  claros	  e	  documentados	  

 Melhores	  prá;cas	  de	  gerenciamento	  técnico,	  alinhadas	  com	  ITIL	  e	  
metodologia	  RunSAP	  

  Atuação	  pró-‐a;va	  e	  preven;va	  reduzindo	  riscos	  ao	  negócio	  
  Serviços	  con;nuados	  ajustados	  ao	  porte	  de	  sua	  implementação	  

  Pacotes	  o;mizados	  de	  Consultoria	  



Serviço	  Con.nuado	  de	  Administração	  SAP	  

Serviços	  Avelor	  

Avelor	  DILIGENCE	  
Administração	  técnica	  do	  ambiente	  SAP	  

A	  Avelor	  assume	  a	  administração	  de	  suas	  soluções	  SAP,	  através	  de	  procedimentos	  específicos	  e	  
tarefas	  devidamente	  documentadas	  e	  programadas,	  realizadas	  por	  uma	  equipe	  especializada.	  A	  
Avelor	  u;liza	  o	  SAP	  Solu;on	  Manager	  como	  plataforma	  de	  operações	  das	  soluções	  SAP	  de	  seus	  
clientes.	  

O	  Avelor	  Diligence	  busca	  assegurar	  a	  estabilidade,	  disponibilidade	  e	  desempenho	  das	  soluções	  SAP	  
de	  seus	  clientes,	  de	  forma	  que	  eles	  possam	  concentrar	  seus	  esforços	  e	  recursos	  na	  operação	  e	  
desenvolvimento	  de	  seus	  negócios.	  

O	  serviço	  atua	  na	  administração	  de	  usuários,	  gestão	  de	  mudanças	  (transportes,	  notas),	  ajustes	  no	  
SAP	  e	  banco	  de	  dados,	  segurança	  de	  dados,	  ro;nas	  de	  manutenção	  e	  limpeza,	  monitoramento	  e	  
controle	  da	  instalação.	  

Por	  fim,	  a	  Avelor	  o	  apóia	  diretamente	  no	  planejamento	  de	  manutenções	  e	  novas	  instalações	  em	  seu	  
landscape	  SAP,	  minimizando	  riscos	  e	  reduzindo	  o	  down+me	  da	  aplicação.	  



Metodologia	  de	  Operações	  

Camadas	  de	  Gestão	  

Plataforma	  
Tarefas	  periódicas	  de	  avaliação	  dos	  
componentes	  primários	  do	  ambiente	  
em	  que	  rodam	  as	  aplicações	  crí;cas	  

Sowware	  
Planejar	  e	  assegurar	  a	  atualização	  dos	  
principais	  componentes	  de	  sowware	  

Banco	  de	  Dados	  
Avaliar	  periodicamente	  as	  condições	  
técnicas	  do	  banco	  de	  dados,	  assegurar	  
sua	  segurança	  e	  integridade	  

Aplicação	  
Tarefas	  essenciais	  de	  gestão	  técnica	  das	  
soluções	  SAP	  e	  monitoramento	  
conVnuo	  e	  preven;vo	  a	  fim	  de	  
maximizar	  o	  valor	  ao	  negócio.	  



A	  arquitetura	  de	  comunicação	  

Serviços	  Avelor	  

Segurança	  e	  privacidade	  assegurados	  pela	  u.lização	  de	  VPN	  +	  saprouter	  



Serviços	  de	  Consultoria	  em	  SAP	  

Global	  Technical	  Check	  
Avaliação	  geral	  e	  diagnós.co	  da	  solução	  SAP	  	  

Serviço	  de	  curta	  duração	  (5	  a	  10	  dias)	  que	  apresenta	  
ao	  cliente	  um	  diagnós;co	  abrangente	  e	  
esclarecedor	  das	  condições	  e	  caracterís;cas	  de	  uso	  
e	  gestão	  de	  seu	  sistema	  SAP.	  	  

Atua	  em	  aspectos-‐chave	  de	  desempenho	  e	  
administração	  e	  traz	  grande	  valor	  ao	  apoiar	  o	  CIO	  na	  
priorização	  dos	  passos	  seguintes	  na	  melhoria	  e	  
estabilização	  do	  SAP.	  

Serviços	  Avelor	  

Database	  Op.miza.on	  

Avaliação	  das	  condições	  gerais	  do	  banco	  de	  dados,	  iden;ficando	  
possíveis	  ajustes	  em	  parâmetros,	  status	  de	  fragmentação	  de	  
tabelas	  e	  índices,	  verificação	  da	  integridade	  e	  polí;cas	  de	  backup	  
e	  manutenção,	  iden;ficação	  de	  acessos	  mais	  onerosos	  e	  
apresentação	  de	  recomendações	  de	  o;mização	  e	  ajustes.	  

ABAP	  Op.miza.on	  

Iden;ficação	  de	  programas	  ABAP	  com	  impacto	  em	  processos	  e	  
usuários	  e	  com	  potencial	  de	  o;mização,	  seguido	  de	  uma	  análise	  
detalhada	  e	  recomendações	  de	  o;mização	  em	  trechos	  onde	  há	  
degradação	  no	  desempenho.	  

Enterprise	  Security	  

Foco	  nas	  polí;cas	  de	  segurança	  e	  perfis	  de	  autorização,	  
iden;ficando	  gaps	  e	  estruturando	  um	  plano	  de	  ajustes	  em	  perfis	  e	  
usuários,	  mecanismos	  de	  controle	  e	  documentação	  de	  apoio.	  



Serviços	  de	  Consultoria	  em	  SAP	  
Implementação	  SAP	  Solu.on	  Manager	  
Modularidade,	  rapidez	  e	  flexibilidade	  

O	  SAP	  Solu;on	  Manager	  proporciona	  valor	  na	  
gestão	  de	  TI	  e	  dos	  cenários	  cada	  vez	  mais	  complexos	  
de	  sistemas	  SAP.	  

As	  funcionalidades	  con;das	  no	  SAP	  Solu;on	  
Manager	  permitem	  aos	  clientes	  u;lizá-‐lo	  como	  
plataforma	  central	  tanto	  nos	  cenários	  de	  
implementação	  quanto	  na	  operação	  e	  
administração	  de	  suas	  soluções	  SAP.	  

O	  SAP	  Solu;on	  Manager	  foi	  desenhado	  em	  
conformidade	  com	  as	  disciplinas	  do	  ITIL,	  
contribuindo	  diretamente	  com	  a	  governança	  das	  
aplicações	  crí;cas,	  aprimorando	  a	  disponibilidade	  e	  
o	  desempenho,	  trazendo	  valor	  ao	  negócio	  através	  
da	  TI.	  

Serviços	  Avelor	  

Assessment	  /	  Roadmap	  de	  Implementação	  

Levantamento	  de	  informações	  sobre	  cenários	  de	  aplicações	  
crí;cas	  e	  landscape	  SAP.	  Iden;ficação	  de	  necessidades	  de	  
operação	  e	  administração	  SAP.	  Avaliação	  de	  funcionalidades	  do	  
SAP	  Solu;on	  Manager.	  Avaliação	  de	  cenários	  de	  implementação.	  

Implementação	  técnica	  

Instalação	  do	  SAP	  Solu;on	  Manager	  e	  implementação	  das	  
funcionalidades	  essenciais:	  configuração	  do	  landscape	  SAP,	  
Solu;on	  Monitoring,	  SAP	  Service	  Delivery.	  

Service	  Desk	   CHARM	   CTS	   CUA	  

Business	  Process	  &	  Interface	  Monitoring	  
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