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The second SAP community event in Brazil, and the first with the name SAP Inside Track.
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1

Inside Track Keynote

Abertura do Evento e Introdução
ao programa SAP Mentor
Initiative

Marcelo Ramos

2

ABAP Objects Overview

Esta palestra apresenta uma
visão geral dos recursos do
ABAP Objects bem como as
vantagens e desvantagens de
utilizar o conceito no dia-dia.

Marcelo Ramos

3

ABAP Application DEMO ( Open
Source Projects in ABAP )

O objetivo desta apresentação é
demonstrar através de exemplos
o que se pode fazer utilizando o
ABAP Objects.

Marcelo Ramos

4

Output Message no SAP

O objetivo desta apresentação é
demonstrar como Utilizar o
conceito de Output Message em
SD / MM.

Aparecido Borges

5

SOA/ESA/Netweaver - Uma
visão de Negócio

Todos nós nos vemos motivados Bruno Lucattelli
a aprender novas tecnologias da
SAP. Tudo é muito fascinante.
Ouvimos falar em WebDynpro,
PI, Portal, MDM, BI, etc. Isso
sem falar em novidades dentro
do próprio ABAP Objects.

Mas, pensando do outro
lado da mesa, quais são
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6

Gestão de TI com SAP Solution
Manager

os reais benefícios de
quem atua no cliente, em
sua área de negócios,
que o fazem comprar
Netweaver? Mais longe
ainda, quais são os
benefícios de buscar o
tal do SOA?
O Solution Manager é a
Luis Gustavo Santos
ferramenta central para o
gerenciamento das soluções
SAP. Ela abrange todo o ciclo de
vida da solução SAP que
contempla a implantação
(Projetos) e manutenção
(Operações = "On Going").

O objetivo da
apresentação é mostrar
as principais
funcionalidades da
ferramenta e como ela
pode ajudar na gestão
da área de TI
(Tecnologia da
Informação).
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7

Melhores praticas em
desenvolvimento de Classes de
negocio em ABAP orientado a
objetos

Melhores praticas em
desenvolvimento de Classes de
negocio em ABAP orientado a
objetos

Leonardo de Araújo

8

NFe: Visão no mundo SAP

Será exposto uma visão histórica Andre Luis Arantes Monteiro
dos desenvolvimentos de NFe,
tanto no ERP quanto de
mensageria, o que mudou nos
processos de emissão de Nota
Fiscal, e o que poderá vir a
seguir de acordo com a
legislação brasileira.

9

História do Consultor SAP - O
que nos espera

Será traçado um breve histórico
da evolução do consultor SAP,
em paralelo com a evolução
tecnológica da plataforma de
produtos SAP. Em seguida, será
apresentada uma perspectiva
sobre o futuro do papel dos
consultores, com abertura para
comentários.

10

Implementação de EH&S
baseado em Template para o
Brasil

Exposição sobre implementações Dario Almeida
de sucesso para o módulo
EH&S, com demonstração de
template para minimização de
tempo e custo nas
implementações.

11

Quando estaremos prontos no
Brasil para Enterprise
Architechture?

- Conceitos de EA, uma breve
Marlo J. P. Simon
idéia do SAP EAF;
- Apresentação do framework
Zachman, o primeiro dos
frameworks de EA;
- Debate e troca de experiências;

Andre Luis Arantes Monteiro
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