Jak reportovat data ze SAP
...bez SAP?
Zeptejte se GEM System

Generování reportingových dat v systému
SAP je aktuálně stále více a více na vzestupu
zájmu. Uživatelé řešení SAP mají o reportingová data zájem, ale není vždy samozřejmostí, aby data dostali v pořádku, v čas a podle svých přání. Implementace požadavků a přání na reporting dat ze SAP je často drahá, pomalá
a poměrně těžkopádná. Klienti využívající řešení SAP se
setkávají s uživatelskou náročností a vysokými finančními náklady na změny a úpravy. Naopak stále oblíbenější na trhu je softwarové řešení Power BI od společnosti
Microsoft. Z řešení SAP dokážeme generovat data (získat
je a extrahovat) a díky Power BI existuje správná cesta,
jak být v případě generování dat ze SAP efektivní.

Naše IT řešení
vás nadchnou!

Power BI se stává oblíbeným řešením mj. díky skutečnosti, že je postaveno na uživatelsky známých až populárních řešeních MS Excel a Power Query.
GEM System je dodavatelem řešení, pomocí kterého je
možné získat data ze systému SAP a na jejich základě připravit potřebné Power BI reporty. Výsledkem je vytvoření komplexní Business Intelligence platformy, která je
navržená především tak, aby bylo kdykoliv umožněno ji
snadno měnit a rozvíjet řešení i v budoucnu.

Jak reportovat data ze SAP…bez SAP?
V duchu hesla SAPu: Systems – Applications – Products in
data processing, chce většina klientů data ze svých systémů
mj. rychle a snadno získávat bez čekání a větších složitostí. Aktuální požadavky na reporting, které se mění v dnešní

době na denní bázi, ale chtějí uživatelé i management operativně měnit. GEM System vám dokáže s reportingem dat
ze SAP zásadně poradit, celý reporting usnadnit a požadavky na něj udržet nákladově efektivní.

Popis situace a motivace klienta
používajícího řešení SAP
•
•
•
•

Společnost klienta potřebuje řešit reporting
nad vlastními daty a jedním z datových zdrojů
je řešení SAP.

•

Vedení společnosti očekává přístup k vybraným
sestavám kdykoliv a kdekoliv, a to i z mobilních
zařízení, ale přitom zabezpečeně.

Společnost by ráda část reportingu realizovala
vlastními silami.
Náklady na licence a implementaci jsou
důležitým rozhodovacím faktorem.
Současně se klient nechce více uzamykat
v ekosystému SAP řešení.
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Společnost GEM System pro tyto
případy připravila a již několikrát
realizovala inovativní řešení vhodné
nejenom pro BI reporting, ale i pro
ostatní účely získávání dat z platformy SAP.
Řešení GEM System je založeno na datových pumpách exportujících data jednosměrně ze SAP do externí databáze – datového skladu – připravené na
míru exportovaným datům. Díky zvolenému přístupu
je potřeba minima SAP licencí pro fungování v praxi
a data jsou připravena pro další datové zpracování. Data
v této databázi jsou obohacena o další externí zdroje.
Jedná se o textové soubory ve formátech CSV nebo XLS,

•
•
•

data dalších zdrojových databází různých platforem nebo volitelně data webových služeb.
Data různých datových zdrojů jsou deduplikována, unifikována a čištěna pomocí nastavených pravidel. Obohacená a vyčištěná data
jsou zpřístupněna pro BI reportingovou platformu
nebo přímý přístup datových analytiků společnosti.
Jako reportingové řešení volíme jednoho z leaderů
na poli reportingových platforem, jedná se o řešení
Microsoft Power BI nebo řešení od Tableau Software,
která se specializuje na vizualizaci dat. Samozřejmě je
možné použít i další nástroje podle potřeb klienta.

Takto připravené řešení je otevřené pro využití a další rozšiřování.
Nad exportovanými daty jsou buď ze strany GEM System dodavatelsky
nebo vlastními silami společnosti klienta připravovány reportingové
sestavy, definovány klíčové ukazatele – KPI a metriky.
Data a datové reporty jsou přístupné z internetových prohlížečů,
stejně jako z mobilních zařízení.

Pro další informace o možnostech reportování dat bez SAP se obraťte
na GEM System na uvedených kontaktech nebo přes www.gemsystem.cz.
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