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Sænk omkostningerne med
automatiseret system dokumentation
En ikke ubetydelig del af de omkostninger, der skal afholdes i forbindelse med implementering af
nye eller tilretning af eksisterende
SAP BI løsninger kan henføres til
udarbejdelse af dokumentation.
Der udarbejdes dokumentation til
slutbrugeren,
driftsdokumentation, teknisk løsningsdokumentation og flere andre typer dokumentation afhængigt af krav i den
enkelte virksomhed.
Udarbejdelse af for eksempel slutbruger- og driftsdokumentation vil
i vid udstrækning altid skulle udarbejdes manuelt.
I løsningsdokumentationen vil der
naturligvis også være elementer,
der kun kan beskrives manuelt, det
gælder for eksempel ”hvorfor er
det dette objekt er lavet og hvilken rolle spiller det i forhold til
forretningsprocessen, der understøttes”.
Men der er anden dokumentation,
der i meget stor grad ikke kræver
manuel indsats!
Systemdokumentation
Et ofte fremstillet krav er, at de
systemansvarlige skal kunne se
hvordan den tekniske opsætning er

ændret i forbindelse med gennemførsel af et projekt eller en tilretning – med andre ord, så skal det
være muligt at se, hvordan SAP BI
systemets opsætning så ud både
før og efter en rettelse og det skal
være let at kunne identificere de
konkrete tiltag der er foretaget i
systemet.
For at kunne honorere dette krav
kræves der en fuldstændig dokumentation af alle tekniske objekter, der er relateret til den specifikke implementering eller tilretning af SAP BI løsningerne – og
netop denne aktivitet er både tidsog ressourcekrævende og dermed
omkostningstung.
På grund af tidsfaktoren er der
ydermere en stor risiko for at systemkonfigurationen er ændret allerede inden dokumentationen er
færdig skrevet!
Hvad der er behov for?
Der er brug for er en løsning, hvor
man automatisk kan identificere
hvilke ændringer, der er sket i SAP
BI konfigurationen i et projekt eller en rettelse og automatisk kan
generere dokumentationen for disse ændringer.

Og det skal være muligt at kunne
udsøge
ændringsdokumentation
for alle SAP BI objekter og se hvilke ændringer, der er gennemført,
hvornår og i hvilken forbindelse.
Og det er muligt!
Automatisk generering af
systemdokumentation
Innologic BI Change Documentation tager udgangspunkt i det konkrete arbejde, der er udført i forbindelse med konkrete SAP BI
projekter eller en rettelse.
Typisk arbejdes der i et SAP BI
udviklingsmiljø, hvor alle ændringer til objekter opsamles i en SAP
transport. Når udviklingen er gennemført bliver transporten frigivet
og overført til et test eller produktionsmiljø.
Der er her Innologic SAP BI Change
Documentation slår til. På daglig
basis analyserer løsningen indholdet af den eller de frigivne transporter og genererer automatisk systemdokumentationen for alle opsamlede objekter. Dokumentationen relateres samtidig til det
konkrete projekt eller den konkrete rettelse.
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På den måde sikres, at systemdokumentationen altid er up-todate og 100% valid.

Dokumentation lige ved hånden
– og altid gyldig
Den genererede dokumentation
stilles til rådighed for brugeren i
en intuitiv WEB baseret applikation. Brugeren kan blandt andet
udvælge alle objekter individuelt
eller efter type. Og naturligvis kan
der også udsøges pr. projekt eller
ændring.
Det er muligt manuelt at tilføje
andre typer dokumenter, for eksempel
procesbeskrivelsesdokumenter eller kravspecifikationer,
således at dokumentationen fremstår komplet.
Samtidig er det muligt for slutbrugeren, via et sæt BI rapporter, at
få et overblik over hvilke objekter,
der er mest volatile – og dermed
oftest er udsat for ændringer.
Fordele
Med Innologic SAP BI Change Documentation kan tid og omkostninger
relateret til dokumentation af SAP
BI ændringer reduceres dramatisk.
Med løsningen genereres dokumentation automatisk og er dermed altid valid og gyldig. Og
resultatet er at der skabes overblik
i den implementerede SAP BI
løsning – ikke bare her og nu – men
også over tid.

Pris
Innologic har en gennemprøvet implementeringshistorik af denne
løsning, og udbyder løsningen som
et fastpris produkt.
Ønsker du et tilbud eller vil du blot
drøfte mulighederne for din virksomhed, er du velkommen til at
kontakte:
Lars Millgaard

+45 3163 4163
millgaard@innologic.dk

Innologic leverer innovative
Business Intelligence løsninger til
de største private og offentlige
virksomheder på det danske og
nordiske marked.
Vi skaber resultater i samarbejde
med vore kunder, hvor vi
kombinerer forretningsmæssige
kompetencer inden for styringsmodeller, data warehouse strategi og projektledelse - med
tekniske kompetencer inden for
datamodellering, programmering
og test.
Herved transformerer vi data til
information- og skaber overblik!

