Extra ruimte minder kosten: SAP Archivering

Het gebruik van SAP zorg voor voordelen voor uw organisatie, wanneer het systeem
echter goed gebruikt wordt groeit de data met het systeem mee. Een groot deel van
deze data wordt dubbel opgeslagen of is na verwerking niet meer nodig. Real Support
begrijpt dat het belangrijk is om een snel en stabiel systeem te hebben en het schonen
en archiveren van data draagt hier aan bij.

SAP Archivering: Uw data onder controle!
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Uitdagingen voor een organisatie:

Probleem:
Een explosieve groei van data zorgt ervoor dat de dagelijkse processen langzamer gaan lopen.
Data archiveren (en/of verwijderen) middels geautomatiseerde jobs is hiervoor binnen standaard
SAP beschikbaar en kan na archivering in overleg met de klant na een bepaalde bewaartermijn
worden opgeruimd.
Identificatie:
Welke data is overbodig en waar staat deze
Wat is de bewaartermijn van deze data en hoe ruimen we deze op?
Mogelijk te
archiveren data:
SAP workflow (Workitems)
Intermediate document (IDOCS)
Business documents (BDOCS)
E-mail (SOST)
Stamdata
Data archiveren:
Hoe werkt data archiveren, kan ik dit gelijk gebruiken, waar moet ik op letten. Zijn er tools
waarmee ik gemakkelijk kan starten? Op deze vragen geven wij een antwoord. Bijvoorbeeld de
door Real Support gecreëerde documenten voor archivering kunnen ter ondersteuning van een
snelle opruimactie worden gebruikt

Totaalpakket:

Real Support heeft de nodige expertise in huis om archivering van in te richten en te begeleiden. Wij hebben de
inrichting voor data archivering al eerder uitgevoerd en alle stappen hiervoor vastgelegd. Hiervan kan uw
organisatie optimaal profiteren door een snelle implementatie dankzij deze documentatie. Voor meer
informatie over data archivering kunt u contact opnemen met het Real Support team via info@realsupport.nl
Meer weten?
Wilt u meer weten over SAP archivering en de voordelen die
dat uw organisatie kan opleveren? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op of kijk op onze website voor meer
informatie. Wij helpen u graag verder!

Waanderweg 114 | 7812 HZ Emmen | Postbus 1067 | 801 BB Emmen | T [0591] 67 66 35 | F [0591] 67 34 26

info@realsupport.nl | www.realsupport.nl

