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Ready for the end-user community!
I Business Intelligence løsninger
har det altid været god latin, at
stamdata fødes og vedligeholdes i
kildesystemer, som for eksempel
SAP ERP, for derefter at overføres
til et datawarehouse, for eksempel
SAP BW, hvorfra rapportering gennemføres.

Ready for Business
Med Innologic SAP BI Masterdata
Maintenance gives der mulighed
for, at tildele slutbrugere de helt
rigtige rettigheder til at udføre
vedligehold af stamdata objekter,
der benyttes i specifikke forretningsprocesser.

Virkeligheden er dog den, at der
ofte er brug for stamdata til rapporterings- og planlægningsformål, der ikke naturligt fødes i de
eksisterende kildesystemer. Og
det er samtidig helt naturligt, at
det er data ejeren, det vil sige
slutbrugeren, der skal have ansvaret for at oprette og vedligeholde disse stamdata.

Slutbrugergruppen kan selv opsætte hvilke stamdata der må rettes i,
om der er stamdata, der kun må
ses og om der er stamdata, der slet
ikke skal vises i relation til en
given forretningsproces.

Der er naturligvis standard transaktioner til at vedligeholde stamdata i SAP BW. Men hvordan gør
man det, når slutbrugeren ikke
nødvendigvis skal have adgang til
at rette alle stamdata eller kun må
rette specifikke attributter på et
stamdata objekt – et eksempel
kunne være, at slutbrugeren må
tilrette en kundes ABC klassifikation men ikke kundens branche
specifikation. Og hvad hvis brugeren slet ikke må se for eksempel
kundens kredit rating!
Og hvordan sikre man at konkrete
slutbrugerbehov for at kunne tilrette stamdata kan opfyldes smidigt og agilt! Uden nødvendigvis at
involvere IT afdelingen?

Baseret på relativt simpel parameterstyring – der kan opsættes
uden involvering fra SAP IT ressourcer - genererer løsningen
automatisk en brugerdialog, hvor
kun de nødvendige stamdata vises
og åbnes for rettelser.
Og løsningen er naturligvis WEB
baseret!
Når slutbrugeren har opdateret
stamdata gemmes disse automatisk i SAP BW ved hjælp af standard funktionalitet. Derved sikres
datakonsistens og sammenhæng
med alle øvrige data i rapporteringsløsningen. Tilrettede stamdata vil derfor umiddelbart kunne
benyttes i rapporter og planlægningsløsninger.

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!

