
Neste tópico, você conhecerá a metodologia e as ferramentas da SAP
recomendadas para gerenciamento de projetos de implementação.
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Ao concluir este tópico, você estará apto a:
•Descrever a metodologia SAP Accelerated Implementation Program (SAP AIP),
inclusive a finalidade e os marcos de cada fase.
•Explicar como a metodologia SAP AIP e as respectivas ferramentas ajudam a
gerenciar projetos sem riscos.
•Usar os planos do projeto incorporados no SAP Business One como base para
seus próprios projetos e criar novos planos de acordo com a metodologia.
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Como novo parceiro, você quer que seu primeiro projeto de implementação seja
um sucesso.  Você precisa criar um plano do projeto. Como começar? Como
incluir no plano todas as tarefas necessárias?

Solução: o sucesso do projeto depende de uma abordagem estruturada em
fases. SAP Accelerated Implementation Program (SAP AIP) é uma metodologia
comprovada de implementação do SAP Business One. Ela é baseada em
experiências práticas da SAP e de muitos parceiros de implementação. Na
metodologia você encontra planos do projeto, bem como ferramentas e
documentos que o ajudarão na implementação.
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Na primeira parte do tópico, examinaremos a metodologia SAP AIP.

4



Como consultor de implementação, você geralmente entra no processo no final
do ciclo de vendas, depois da assinatura do contrato entre a SAP e a equipe de
vendas do parceiro.
A equipe de vendas do parceiro compra, em nome do cliente, as licenças de
usuário necessárias do SAP Business One.
Portanto, do ponto de vista contratual, não existe relação direta entre a SAP e o
cliente final.
O parceiro é responsável pela implementação e pelo suporte ao cliente. A SAP é
responsável pelos defeitos no software SAP Business One.
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Que estratégias você pode usar para ter êxito em um projeto de implementação?
Analise rapidamente a lista e identifique uma ou mais estratégias que você
adotaria para aumentar suas chances de sucesso.
Você poderia:

Aproveitar a experiência da SAP?
Aproveitar o conhecimento de outros parceiros?
Usar um plano do projeto detalhado para que todas as tarefas necessárias

sejam concluídas?
Definire administrar as expectativas do cliente?
Conhecer perfeitamente as necessidades e o escopo do projeto?
Adotar um processo de administração de modificações?
Envolver o cliente nas principais decisões do projeto?
Avaliar e reduzir constantemente o risco durante o projeto?
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Parceiros de implementação bem sucedidos seguem um processo de
implementação estruturado ou em fases.
O SAP Accelerated Implementation Program (SAP AIP) é destinado
especificamente a implementações do SAP Business One.
A metodologia SAP AIP divide a implementação em cinco fases. As fases
compreendem o período começando com a transferência a partir da equipe de
vendas até imediatamente antes da transferência para a organização de suporte.
A metodologia estabelece marcos para cada fase. Cada marco define a
conclusão de uma atividade simples do projeto: instalação do software,
configuração do sistema, testes e assim por diante. Os marcos são considerados
pela SAP e pelos parceiros pontos cruciais de verificação de seu plano do projeto.

Todo material da metodologia é publicado como modelo; sendo assim, os
parceiros podem adaptá-lo a suas próprias práticas.
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Preparação do projeto é a primeira fase, em que o cliente passa do ciclo de
vendas para o modo de implementação.
Para o parceiro de implementação, as principais atividades são:
•Executar a transferência de um projeto com a equipe de vendas.
•Criar um plano do projeto de implementação.
•Realizar uma reunião de kick-off oficial com a equipe do cliente.
•Entregar e instalar o software SAP Business One e o banco de dados de
demonstração nas instalações do cliente.
Durante o ciclo de vendas, devem ser definidos o gerente e outros membros
importantes da equipe de projetos.
Você pode usar os modelos de exemplo da metodologia SAP AIP para análise de
negócios pré-vendas, reunião de transferência a partir de vendas, plano do
projeto e reunião de kick-off.
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Para manter o projeto focado e sob controle, você precisa concluir quatro marcos
na primeira fase:
1.Em primeiro lugar, você precisa conhecer perfeitamente todos os aspectos do
processo de vendas, inclusive o histórico, os processos de negócios, os riscos ou
as restrições e qualquer necessidade especial ou incomum do cliente. Você deve
ter todas essas informações antes de reunir-se com o cliente. A reunião de
transferência com a equipe de vendas é crucial para uma transição tranquila do
cliente a partir de vendas até a implementação.
2.A reunião de kick-off é o marco seguinte. É o que marca o início oficial do
projeto. O ideal é que a reunião seja presencial, na qual você terá oportunidade
de criar uma relação com a equipe do cliente e definir claramente as expectativas
da implementação. Aborde todos os itens da agenda estabelecidos no modelo de
reunião de kick-off.
3.Depois da reunião de kick-off, um item contratualmente importante é a entrega
e instalação do software. O software completo, inclusive os add-ons, deve ser
instalado. O consultor de implementação deve instalar o banco de dados de
demonstração (OEC Computer) para usar em fase posterior do projeto.
4.Ponto de controle é o último marco. A grande vantagem da metodologia SAP
AIP é como mecanismo para manter o projeto sob controle. Para isso, é
necessária a assinatura do gerente de projetos do cliente confirmando a
conclusão da fase. Nesse ponto de controle final, você terá oportunidade de
confirmar com o cliente se ele está satisfeito com o projeto e não tem
expectativas irreais antes de dar andamento ao projeto.
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Business Blueprint é a segunda fase do projeto em que a equipe de projeto
dedica-se à análise detalhada de necessidades e processos de negócios do
cliente. Nessa fase, as necessidades são mapeadas em busca de solução no
SAP Business One. A documentação da solução é denominada Business
Blueprint.
A metodologia SAP AIP recomenda a realização dos workshops com os
representantes de cada área de negócios ou departamento do cliente. Nos
workshops, você deve analisar as etapas detalhadas de cada processo do cliente.
Além dos principais processos, como de vendas, compras e serviços, inclua os de
geração de relatórios e financeiros. Ao mesmo tempo, identifique as fontes e o
volume de dados já existentes que precisam ser migrados.

Verifique os modelos para avaliação de processos de negócios disponibilizados
no SAP AIP.
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A metodologia SAP AIP recomenda quatro marcos para essa fase:
1.Primeiro você deve realizar workshops para reunir as necessidades de cada
processo do cliente.
2.Depois, realizar uma "análise de adequação/lacunas" para mapear os
processos em uma solução SAP Business One. O cliente deve revisar e aceitar a
solução documentada. O blueprint passa, então, a ser o documento de base para
a próxima fase do projeto.
3.O terceiro marco serve como ponto de controle para avaliar o impacto de
quaisquer lacunas ou pedidos de modificação no projeto, identificados durante a
análise de adequação/lacunas. As modificações podem afetar o escopo (esforço
de trabalho, período e/ou custo) do projeto. Grande quantidade de relatórios
personalizados ou grandes volumes de dados legados são alguns dos fatores que
podem aumentar o escopo.  São fundamentais a atualização do plano do projeto
com base no Business Blueprint e a concordância do cliente com a nova
programação. Alguns parceiros preferem realizar o exercício de coleta de
necessidades como um projeto separado para que o escopo seja totalmente
definido e acordado antes do início da implementação. Isso pode ser feito sem
nenhum problema na metodologia SAP AIP – a sequência das fases 1 e 2 pode
ser trocada.
4.Assim como ocorre em todas as fases, existe um marco final que é o ponto de
controle. Para manter o projeto sob controle, o cliente deve aceitar como
atendidos todos os itens e marcos de cada fase.
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Realização do projeto é o núcleo do projeto e é nessa fase que os consultores
implementam todas as necessidades técnicas e de processo de negócios
definidas durante a fase anterior.
Além disso, migram o cadastro legado.
O cliente valida e testa o sistema e o cadastro recém-criados usando uma cópia
de teste do seu banco de dados. Todos os problemas detectados durante os
testes devem ser registrados e solucionados antes de passar para a fase
seguinte.
Ao mesmo tempo, o gerente de projetos elabora planos para treinamento de
usuários finais e para o período de cutover. Os períodos de cutover ocorrem
exatamente antes do início da operação, quando muitas atividades devem ocorrer
na sequência correta e em período bem reduzido para que o novo sistema possa
ser executado com a carga de produção total.
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A metodologia SAP AIP tem cinco marcos para essa fase:
1.O primeiro marco é o sistema de produção instalado e configurado com base no
Business Blueprint documentado. Incluindo a importação do cadastro legado.
2.O segundo marco é a validação pelo cliente do sistema configurado. A
validação envolve um processo iterativo em que o cliente testa cada configuração
modificada pelo consultor. Esta atividade às vezes é denominada "teste
funcional".
3.O terceiro marco serve para abranger um teste mais amplo exigido depois de
validado cada processo. O teste de sistema e integração engloba todo o processo
de negócios, inclusive a integração com outros processos e com sistemas
externos. O teste é realizado exclusivamente pela equipe do cliente, com o
suporte da equipe de implementação.
4.O marco seguinte é de planejamento do projeto. Durante a criação e os testes
do sistema de produção, o gerente de projetos dedica-se ao planejamento para
início de operação.  São cruciais para o sucesso do projeto planos de treinamento
de usuários finais e de cutover plenamente concluídos.
5.O marco final é o ponto de controle para conclusão da fase. A aprovação dessa
fase pelo cliente indica que ele aceitou a nova funcionalidade do sistema.
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A fase de Preparação final abrange o período anterior ao início de operação.
Durante essa fase, o sistema SAP Business One e a organização do cliente são
transferidos para o modo de produção.
A fase engloba inclusive o treinamento de usuários finais na utilização do novo
sistema.
A decisão e a data para início de operação são definidas de comum acordo com o
cliente
Os saldos contábeis e as transações finais do sistema legado são transferidos
para o sistema de produção. Os saldos são transferidos antes do início de
operação, no que é chamado de período de "cutover".
A transferência efetiva para o início de operação ocorre ao final dessa fase.
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A metodologia SAP AIP compreende quatro marcos para essa fase:
1.Os usuários finais devem estar perfeitamente preparados para usar o novo sistema.
Podem ser feitos escalonamentos se os usuários finais não estiverem treinados no novo
sistema. Dependendo dos termos do contrato, o treinamento de usuários finais é, em
alguns casos, responsabilidade do cliente. Mesmo assim, o parceiro ainda é responsável
por avaliar se os usuários estão efetivamente capacitados a executar seu trabalho.
2.Disponibilidade do sistema é uma decisão importante tomada em conjunto por você e
pelo cliente.  Será que o sistema está pronto para as operações de produção?  Tudo tem
que estar em ordem: usuários treinados, procedimentos de TI documentados, backup e
recuperação testados, interfaces externas funcionando e assim por diante. A metodologia
SAP AIP oferece uma ferramenta de Análise de fases e riscos para gerenciamento de
disponibilidade do sistema e atividades de cutover.
3.O terceiro marco determina que todas as tarefas de cutover sejam concluídas. Existem
várias atividades críticas que devem ser concluídas em um período reduzido, para que
as operações sejam transferidas do sistema legado para o novo sistema SAP Business
One, inclusive:

Importação de transações pendentes do sistema legado
Inserção de saldos iniciais do balanço legado
Reconciliação contábil entre o sistema legado e o novo sistema
Fechamento do sistema legado e início de produção no SAP Business One

4.O último marco é o ponto de controle da fase. A aprovação indica que o cliente
concorda que todas as condições para o início de operação foram atendidas. O sistema
do SAP Business One já pode ser colocado em produção, em data e hora definidas de
comum acordo com o cliente.
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Início de operação e suporte são a fase final do projeto. Como sugere o nome
da fase, o sistema recém-criado agora está em operação de produção.
A equipe de implementação deve monitorar e resolver qualquer problema crítico
e, em seguida, transferir o sistema para a equipe do cliente, a organização de
suporte do parceiro e o suporte da SAP.
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O novo sistema agora está em operação de produção. O SAP AIP abrange três
marcos para essa fase final:
1.Se o novo sistema funcionar sem problemas críticos por determinado período,
você deve transferi-lo para o seu grupo de suporte e para o suporte da SAP. É
recomendável disponibilizar o Business Blueprint documentado para a sua equipe
de suporte. Ao mesmo tempo, verifique se o cliente está apto a gerenciar tarefas
administrativas do dia a dia, como backups.
2.O segundo marco determina o encerramento do projeto. Com esta aprovação, o
cliente confirma e aceita o sistema em produção.
3.O marco final é cumprido quando é feita a conferência de "Revisão e
otimização", para avaliar o desempenho geral do projeto. O gerente de conta de
vendas e o patrocinador do cliente devem participar. Esta reunião é também uma
oportunidade para planejar uma fase complementar ou ampliações adicionais.
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A metodologia de implementação SAP AIP contém um plano completo do projeto.
É um plano em Microsoft Excel que pode ser facilmente adaptado às suas
necessidades.
Ele pode ser usado como documento principal de fases do SAP AIP, com todas
as tarefas, marcos e melhores práticas necessárias.
Você pode usar o plano para atribuir tarefas e gerenciar status de tarefas.
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O mesmo plano do projeto também está incorporado na aplicação SAP Business
One, versão 9.0 e posterior. Você pode acessá-lo do menu Centro de
implementação.
São três modelos de planos do projeto disponíveis, em todos os idiomas
compatíveis no SAP Business One:

• Plano detalhado do projeto. Neste plano, você pode gerenciar a
implementação com base em cinco fases definidas na metodologia SAP AIP
(Accelerated Implementation Project).

• Plano limitado do projeto. Plano contendo tarefas apenas das fases de
configuração da metodologia SAP AIP.

• Plano pré-configurado do projeto. Plano contendo as tarefas necessárias para
gerenciar a implementação com base no nível de iniciante do SAP Business
One, starter package.

Você pode editar os modelos de plano conforme necessário, criar seus próprios
planos com base em um modelo ou criar um novo plano em branco e acrescentar
suas próprias tarefas.
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O uso de um plano de projeto incorporado oferece algumas vantagens. Você
pode manter o plano na instalação do cliente, permitindo que vários consultores
compartilhem o plano, inclusive membros da equipe de projeto do cliente. Cada
membro da equipe pode visualizar suas tarefas com as datas de conclusão.
Na ficha Plano, você também pode anexar documentos e notas do projeto a
qualquer tarefa. Este é um recurso bem útil para armazenar arquivos do projeto e
compartilhá-los com membros da equipe de projetos.
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Os planos incorporados do projeto contêm links para as telas de configuração
relevantes do SAP Business One.

No exemplo mostrado, se você selecionar a seta de ligação da tarefa
"Configurações gerais", a janela Configurações gerais será automaticamente
aberta.
Como você pode imaginar, com esse recurso, um consultor pode agilizar a
configuração. Depois de concluída a configuração, ele pode marcar o campo de
seleção de conclusão de tarefa para indicar como um registro que a configuração
foi concluída.
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Quando você adiciona uma nova tarefa a um plano existente, ou a um novo
plano, pode adicionar links para telas de configuração relacionadas. Isso é
recomendável se você tiver um add-on como parte da solução – você pode
adicionar tarefas de instalação do add-on e disponibilizar links para a
configuração do add-on.
Para adicionar um link a uma tarefa:
•Primeiro marque o campo de seleção da tarefa.
•Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Adicionar link no
menu de contexto.
•No Formulário de seleção de menu, selecione o item apropriado do menu do
SAP Business One. Selecione um item de menu existente do SAP Business One,
ou itens novos de menu que você criou usando o SAP Business One Software
Development Kit.
•Depois de selecionado o item, uma seta de ligação laranja é exibida à esquerda
do nome da tarefa.
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A segunda parte deste tópico trata de ferramentas, modelos e documentos que
apoiam a metodologia SAP AIP.
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Fazem parte do material baixado do SAP AIP ferramentas, modelos e
documentos organizados por fase e por finalidade:
•Ferramentas e modelos de análise de processo de negócios são
disponibilizados para definição do escopo e determinação de fatos pré-
implementação, coleta de necessidades detalhadas de processos de negócios e
requisitos de migração de dados. A lista de processos empresariais (ferramenta
BPML – Business Process Master List) pode ser usada para definir processos e
funções complexos. Um guia de migração de dados explica passo a passo o
processo de migração e pode ser usado em várias fases.
•Ferramentas e modelos de configuração, infraestrutura e testes podem ser
usados para registrar a transferência do software para o cliente e documentar
definições e configurações. Uma planilha de rastreamento é disponibilizada para
migração de objetos. Exemplos de casos de teste são disponibilizados em uma
planilha junto com um guia de estratégia de testes.
•Ferramentas e modelos para gerenciamento de projetos contêm um modelo
em PowerPoint para a reunião inicial de kick-off com o cliente e um exemplo de
acordo de nível de serviços (Service Level Agreement - SLA). Durante a
implementação, você pode planejar o treinamento consultando o guia específico.
Você também pode gerenciar os problemas usando um formulário de pedido de
modificação e um log de modificações/atividades pendentes. Uma última
ferramenta que vale a pena ser ressaltada é o formulário de aprovação de fase.
Ele deve ser usado para obter do cliente aprovação de um produto final ou uma
fase importante e manter o projeto sob controle.
Explicaremos a seguir como selecionar essas ferramentas, modelos e
documentos.
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A reunião de kick-off com o cliente serve de base para o projeto. O modelo do
SAP AIP serve para ajudá-lo a planejar a reunião. Ele contém a seguinte agenda:
•Introdução e objetivos do projeto. Especifique resumidamente seu conhecimento
dos objetivos e fatores de sucesso do cliente.
•Período do projeto. O plano deve informar ao cliente o período e eventos
importantes, inclusive reuniões do projeto. Ele pode ser revisado posteriormente,
depois de reunidas as necessidades detalhadas na Fase 2.
•Organização da equipe do projeto. O êxito do projeto depende da participação
dos responsáveis pelo processo de negócios de cada área, além do administrador
de TI.
•Escopo do projeto. Descreva como o escopo foi definido ou como as estimativas
foram calculadas.
•Funções e responsabilidades da equipe de projetos. Membros da equipe devem
estar cientes de suas funções e responsabilidades individuais como membro da
equipe de projetos.
•Procedimentos do projeto. Estabeleça atividades de administração do projeto.
Por exemplo, defina um espaço para os consultores de implementação
trabalharem internamente ou por acesso remoto. Defina também o local de
armazenamento da documentação do projeto.
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Existem, inclusive, modelos para ajudá-lo na análise de necessidades do negócio:
•Você pode executar a análise pré-vendas e a transferência a partir de vendas
antes do início da implementação para ter uma boa visão dos negócios do cliente.
•Você pode usar o questionário de processo de Blueprint e a avaliação de
migração de dados durante a fase de Business Blueprint para reunir detalhes de
processos de negócios do cliente.

26



A ferramenta de análise de fase e riscos pode ser usada em todas as fase de um
projeto. A planilha contém uma folha de trabalho para cada uma das cinco fases.
A ferramenta contém uma série de perguntas críticas para avaliar o risco do
projeto com base nas respostas a cada pergunta.
Sendo assim, as perguntas podem ser usadas como lista de controle para revisar
uma fase concluída ou antecipar riscos de uma fase subsequente.
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A ferramenta BPML (Business Process Master List) é recomendada para grandes
empresas com muitos usuários. Ela permite definir funções e autorizações
complexas de acordo com os processos no SAP Business One. A maior parte dos
dados vem precarregada e você precisa apenas:
•Definir os nomes dos usuários.
•Selecionar as funções usadas ou definir novas funções.
•Selecionar os processos usados ou definir novos processos.
•Selecionar as transações do SAP Business One que serão usadas pelo cliente
ou definir novas transações.
•Fazer ajuste fino de autorizações, se necessário
Uma vez definidos os dados elementares, atribua funções aos nomes de usuário.
Na atribuição, processos, transações e autorizações são automaticamente
associados a cada função, portanto, você só precisa revisar as atribuições e fazer
os ajustes necessários.
Para mais informações, consulte o guia de usuário de BPML contido nos
materiais do SAP AIP.
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A lista de objetos de migração de dados pode ser usada para documentar os
requisitos de migração e volumes de dados do sistema legado durante a fase de
Business Blueprint.
A ferramenta mostra as opções de método de alimentação para migração de
objetos. Por exemplo, alguns objetos são inseridos com facilidade manualmente,
enquanto cadastros volumosos devem ser importados usando o Data Transfer
Workbench.
Por fim, as ferramentas podem ser usadas para rastrear e obter aprovação para
cada objeto após a migração, durante a fase de realização do projeto.
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A SAP disponibiliza vários recursos para ajudá-lo como consultor de implementação. No
sentido horário, da esquerda para a direita, os recursos são:

SAP Channel Partner Portal em http://service.sap.com/smb. Você precisa de número
de ID de S-user* para autorizá-lo a acessar os serviços no portal. Nele, você pode
baixar os materiais da metodologia SAP AIP além de cursos gratuitos de treinamento.

•SAP Community Network é uma série de fóruns patrocinados pela SAP, em que você
lança dúvidas sobre implementação, que são respondidas por outros parceiros.

•A organização de Consultor de serviço de parceiro (PSA) serve de ponto único de
contato de todos os recursos da SAP e oferece orientação e assistência aos parceiros de
implementação. O Partner Services Delivery promove inclusive sessões de capacitação
sobre vários tópicos para consultores de implementação.

A maioria dos países tem um especialista em produto do país (especialista em produto
local), especializado no SAP Business One e nas necessidades de sua localização.
Existem também páginas de portal específicas para muitos países.

*Todo empregado de um parceiro do SAP Business One deve ter um ID de usuário
pessoal. Se você tiver assinado um contrato de parceria com a SAP, uma pessoa da sua
organização será autorizada a solicitar à SAP um ID de usuário para você. Você também
pode usar um passaporte Single Sign-On para efetuar o logon no portal. Observação: se
você não souber quem é o super administrador, contate o escritório de suporte local (em
http://service.sap.com/local-support) ou envie um e-mail para support@sap.com

.
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Aqui temos alguns pontos importantes desta sessão.
•SAP Accelerated Implementation Program (SAP AIP) é uma metodologia comprovada para
implementação do SAP Business One. Ela é baseada em experiências práticas da SAP e de
muitos parceiros.
•A metodologia SAP AIP divide a implementação em fases. As fases compreendem o período
começando com a transferência a partir da equipe de vendas até imediatamente antes da
transferência para a organização de suporte:

• Preparação do projeto: o plano do projeto é criado para implementação. Uma reunião de
kick-off é realizada com o cliente e o software é entregue.

• Business Blueprint: análise de necessidades e processos de negócios do cliente e
mapeamento para determinar uma solução.

• Realização do projeto: parte central do projeto em que a empresa é configurada de acordo
com o Business Blueprint. Também são realizados testes.

• Preparação final: preparação para início de operação. A data para início de operação é
definida, os usuários são treinados e os saldos finais são transferidos.

• Início de operação e suporte: após o início de operação, o cliente passa para o modo de
suporte.

•O plano do projeto é o principal documento da metodologia SAP AIP.  Sendo o plano baseado na
experiência da SAP e de vários parceiros, nenhuma tarefa crítica é ignorada.
•O plano do projeto está disponível como modelo em formato Microsoft Excel.  Vários modelos
também estão disponíveis no Centro de implementação do SAP Business One. Um plano
incorporado pode ser compartilhado pela equipe do cliente, e você pode armazenar anexos do
projeto.
•Você pode criar um plano com base em um dos modelos de plano ou adicionar um novo plano no
SAP Business One com suas próprias tarefas. Você pode adicionar links de drill down a novas
tarefas se houver uma tela de menus aplicável.
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Você concluiu o tópico sobre a metodologia de implementação SAP AIP.
Obrigado pela participação.
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