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Abstrak
Dalam dunia bisnis saat ini kita sangat membutuhkan suatu software yang bisa mendukung
bisnis kita, karena di dunia bisnis saat ini persaingan sangan ketat. Maka kita harus kuat dalam
dunia bisnis apa lagi bisnis IT kita memerlukan strategi yang sangat matang untuk memenangkan
persaingan itu, bukan hanya itu saja kita juga menbutuhkan pendukung untuk memperlancar
bisnis kita, yang kita butuhkan adalah SAP NetWeaver.
SAP NetWeaver adalah integrasi terbuka dan platform aplikasi yang sejalan orang, informasi,
dan proses. Fungsi dari SAP NetWeaver salah satunya adalah sebagai kontrol untuk secara
efektif melaksanakan, memonitor, dan memperbaiki strategi perusahaan. SAP NetWeaver biasa
diguna di perusahaan kecil maupun perusahaan besar sekalipun, SAP NetWeaver sangat
memudahkan kita dalam mengembangkan bisnis di bidang IT.
Karena sangat pentingnya SAP NetWeaver untuk perkembangan bisnis saya membuat karya
ilmian ini.

SAP NetWeaver
Manfaat Bisnis
SAP NetWeaver adalah integrasi terbuka dan platform aplikasi yang sejalan orang, informasi,
dan proses. Manfaat bisnis meliputi:
Strategi bisnis yang fleksibel - Dengan SAP NetWeaver, Anda memiliki fleksibilitas,
visibilitas, dan kontrol untuk secara efektif melaksanakan, memonitor, dan memperbaiki strategi
perusahaan.
Proses bisnis Inovatif - kekuatan Platform inovatif, perangkat lunak khusus industri dan
memungkinkan Anda untuk Ubah komposisi sistem yang ada untuk mendukung proses inovatif.
Nilai bisnis yang superior - SAP NetWeaver menyediakan infrastruktur bisnis yang berfokus
pada perbaikan terus-menerus yang mendukung proses. Ini meminimalkan risiko dan biaya untuk
memperkenalkan proses baru, karena sistem yang ada tetap tidak berubah saat Anda
memanfaatkan mereka untuk end-to-end proses perusahaan.
Peningkatan kinerja bisnis - SAP NetWeaver membantu Anda agregat dan menganalisis
informasi di seluruh organisasi, sehingga Anda dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan
untuk membuat perubahan yang benar.
Pengguna tak tertandingi pengalaman - Solusi dibangun dengan SAP NetWeaver memberikan
pengalaman pengguna yang efisien melalui antarmuka portal yang berbasis peran. Dengan SAP
NetWeaver, Anda dapat memperpanjang proses bisnis untuk semua karyawan, pemasok, dan
pelanggan.
Unik TI Manfaat
SAP NetWeaver juga memberikan berbagai manfaat TI, termasuk:
Struktur biaya Berkelanjutan - SAP NetWeaver mengurangi total biaya kepemilikan di seluruh
lanskap TI. Hal ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkan yang ada investasi IT, termasuk
SAP dan non-SAP sistem. Fleksibilitas mengurangi biaya perubahan, sementara pengetahuan
integrasi mengurangi kebutuhan untuk layanan konsultasi.

Peningkatan pengembangan - Dengan SAP NetWeaver, Anda dapat membuat proses bisnis
baru di atas sistem yang ada dengan menggunakan perusahaan arsitektur berorientasi layanan
didasarkan pada layanan Web, Java, dan standar industri lainnya.
Mengurangi TCO di seluruh lanskap TI seluruh - SAP NetWeaver komponen teknologi yang
terintegrasi dalam satu platform dan datang dikonfigurasi dengan konten bisnis, yang
mengurangi kompleksitas TI dan mendukung standarisasi dan konsolidasi. Komponen juga
mengintegrasikan mudah dengan aplikasi SAP, yang mengurangi kebutuhan untuk integrasi
kustom.
Mudah pengembangan praktek terbaik extensible - SAP NetWeaver mendukung komunikasi,
manajemen pengetahuan, dan kolaborasi lintas sistem yang ada. Anda dapat memanfaatkan
keterampilan yang ada untuk meningkatkan praktek saat ini atau mengembangkan fungsi baru.
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