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SAP CLOUD PLATFORM ATARIA

SAPek eskaintzen duen hodeiko plataforma teknologikoaren barruko zerbitzu bat da, SAP 
funtzionalitate osorako sarbide nagusia izateko webguneak edo atariak inplementatzeko, 
eta ez SAP, erabiltzaileek beren egunerokotasunean modu pertsonalizatuan, intuitiboan
eta hainbat sistema eta plataformarekin integratuta, SAP Fiori UX erabiltzailearen
esperientziaren pean.

Nori zuzenduta dago?
Informazioa eta aplikazioak eskuratzeko puntu bat behar duten enpresa bateko sailei. SAP 
Cloud Platform Atariak helburu desberdineko atariak sortzea ahalbidetzen du.

Adibidez: enplegatuaren ataria, hornitzaileen ataria, webgune korporatiboa

Zein soluzio teknologikoa betetzen du?

SAP Enterprise Portalen bilakaera naturala da, SAP eta ez SAP funtzionalitateetarako sarbide
nagusi gisa.
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Zergatik OREKA IT ? 
§ SAP Gold Partner garelako.
§ SAP Recognized Expertise

User Experience.
§ Negozioa kudeatzeko SAP 

irtenbideetako espezialistak, 
edozein sektoretako enpresa
eta erakunde publikoentzat.
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Abantailak
§ Helburu desberdinak dituzten webguneak sortzeko aukera ematen du: enplegatuen atariak, 

hornitzaileen atariak, marketineko webguneak...

§ SAP Fiori UX estrategian oinarritzen da, eta irtenbide erraza, erakargarria eta koherentea da 
SAPen portfolioko gainerako soluzioek eskainitako erabiltzaile-esperientziarekin: 
SuccessFactors, s/4HANA, c/4HANA

§ Atariko orrialdeak askoz ere modu erakargarriagoan diseinatzeko tresnak eskaintzen ditu, 
informazio estatikoa, widgetak eta mini-aplikazioak Fiori Launchpad oso batekin
konbinatzea ahalbidetuz, roletara bideratutako talde eta katalogoetan antolatutako
funtzionaltasun guztia izateko.

§ Plataforma teknologiko baten barruko zerbitzu bat da, eta SAPUI5, workflow, gai
korporatiboen diseinua, autentifikazioa, single-sign-on eta abarrekin osatzen da, 
konponbide oso bat lortzeko aukera ematen baitute.

§ SAP aplikazioetatik OnPremise sistemetara sartzeko aukera ematen du, neurrira egindako
Fiori aplikazio estandarretik edo SAPUI5 aplikazioetatik, hala nola funtzionalitate klasikoak, 
hala nola transakzioak edo Web Dynpro ABAP aplikazioak.

§ Así mismo permite conectar a otro tipo de soluciones onPremise o Cloud tanto SAP (SAP 
BO, SuccessFactors, C/4HANA, SAP Analytic Cloud…) como no SAP. 
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