
simplify your business. 
together.

PARA QUEM? FOCO PRINCIPAIS 
VANTAGENS

Todas as empresas. Front-End transversal 
a todas as áreas de 
negócio.

+ Simples
+ Rápido
+ Produtivo

O SAP FIORI É UM NOVO USER INTERFACE QUE 
VEM MUDAR RADICALMENTE A FORMA COMO 
AS PESSOAS INTERAGEM COM O SAP ERP.

• Aumenta a produtividade simplificando 
e automatizando as tarefas diárias, em 
qualquer dispositivo.

• Melhora a qualidade dos dados 
introduzidos por facilitar a sua criação.

• É fácil estender ou criar uma aplicação 
em Fiori com as ferramentas de 
desenvolvimento disponíveis.

• Aumenta a aceitação por parte dos   
colaboradores com um design apelativo  
e costumizado à medida de cada tarefa.

• Reduz tempo de formação e adaptação dos 
utilizadores através da disponibilidade de ecrãs simples 
e construídos especificamente para cada função.

FIORI

PORQUÊ 
SAP FIORI ?

Disponibilizar a 
informação certa, no 

tempo certo, através de 
um user interface 

multi-facetado.

ORIENTADO 
À FUNÇÃO 

RESPONSIVO
Obter a mesma informação 
instantaneamente, independentemente 
do dispositivo utilizado 
(PC, Tablet ou Smartphone).

SIMPLES
Cada tarefa ou atividade é 

simplificada, requerendo 
menos tempo despendido 

na sua execução.COERÊNCIA
A interface de utilizador é a mesma 
para toda a empresa, quer se esteja 
a criar uma ordem de venda ou 
rever os últimos KPI’s.

SATISFAÇÃO
Enriquece a experiência de 

utilizador com apps em Fiori .

CAPACIDADES 
DO SAP FIORI

O SAP Fiori está incluído no licenciamento existente do 
SAP ERP. Contacte a Procensus para mais informações 
sobre como poderá começar a usufruir do SAP Fiori.

LICENCIAMENTO

VANTAGENS
TÉCNICASSUPORTE A DIVERSOS 

DISPOSITIVOS, COM 
DIFERENTES FORMAS E 
TAMANHOS 

Maximiza a usabilidade das apps 
através de um design responsivo.

SAP FIORI LAUNCHPAD

Todas as apps estão disponíveis 
através de uma “central” que 
permite uma customização 
individual por utilizador.

ESCRITA E LEITURA
DOS DADOS 

Permite o acesso aos dados de 
back-end via serviços Odata 
(RESTful).

MOBILIDADE 

As apps em SAP Fiori estão 
automaticamente prontas a 
utilizar em qualquer dispositivo 
móvel através da internet.

AUTORIZAÇÃO E 
AUTENTICAÇÃO 
POR FUNÇÃO

É garantido um SSO 
(Single Sign On) seguro por 
todos os dispositivos.

DESENVOLVIMENTO

Possibilidade de desenhar, criar 
e disponibilizar rapidamente SAP 
Fiori apps para browsers ou 
dispositivos móveis através das 
ferramentas existentes, como o 
SAP Web IDE Toolkit.

BASEADO EM SAPUI5

HTML5 e Javascript.
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