
Estendendo o SAP com a OutSystems
Libere o potencial dos seus aplicativos SAP sem interrupções

Crie rapidamente front-ends web e mobile que proporcionem 
experiências de usuário novas e intuitivas a funcionários, clientes 
e parceiros. Desenvolva as novas capacidades necessárias para 
manter-se competitivo e otimizar integralmente seus processos 
empresariais, aproveitando a equipe e as competências de 
desenvolvimento que você já tem e sem criar débito técnico.

Usando o poder da IA, do desenvolvimento visual e de integrações 
prontas para uso, a OutSystems lhe permite criar com rapidez 
aplicativos modernos para complementar o SAP e fazer integrações 
com outros sistemas de registro.

Amplie e simplifique o acesso ao SAP com experiências modernas

Agora dispomos de uma camada acima 
do SAP que nos permite criar processos 
e fluxos de trabalho específicos para o 
cliente com gatilhos que atualizam o SAP.

Marco Valkenburg, Gerente de TI, Van Ameyde

Crie experiências personalizadas para cada 
função em qualquer dispositivo
Acabe com a frustração dos funcionários em 
lidar com apps SAP LoB criando experiências 
personalizadas que otimizem os processos 
empresariais e tornem o trabalho mais fácil e rápido.

Crie rapidamente apps intuitivos baseados em 
seus aplicativos SAP LoB e disponibilize-os onde 
os funcionários mais precisam deles: on-line ou 
off-line, via navegador, tablet, smartphone ou 
Aplicativo Web Progressivo (PWA).

Proporcione experiências omnicanais para 
clientes e parceiros unindo o SAP com 
outros sistemas de registro
Reduza o custo e a complexidade de integrar 
seus aplicativos SAP LoB com outros sistemas, 
como Salesforce ou Dynamics 365.

Usando modelos e conectores pré-construídos, 
crie experiências omnicanais como portais para 
clientes e parceiros e apps móveis para vendas 
em campo.

Crie aplicativos da maneira certa, com 
monitoramento de apps, segurança 
de nível corporativo e escalabilidade 
integrados
Monitore, visualize e otimize seus aplicativos 
SAP LoB com o painel de monitoramento de 
desempenho da OutSystems.

Aproveite mais de 200 verificações de segurança 
automatizadas, da implantação ao tempo 
de execução, e mantenha seus aplicativos 
atualizados automaticamente, com proteção 
contínua contra vulnerabilidades de código 
identificadas pelo mercado.

Vendas e Marketing

• CRM móvel personalizado
• Portais de cliente e parceiro
• Propostas de cotação
• Cliente 360
• App móvel para serviços de campo

ERP e Serviços Financeiros

• Gestão de descontos (rebate)
• Fluxo de trabalho e gestão de sinistros
• Gestão de contratos

Gestão de Cadeia de Suprimentos

• Portal de acompanhamento 
de pedidos

• Portal web de PLM
• App móvel de gestão de estoque

• Consulta de estoque de varejo

Aplicativos SAP Criados por Nossos Clientes



• Use a abordagem tipo assistente do Integration Builder para 
conectar rapidamente seus apps ao SAP e outras fontes de dados 
com a segurança e a escalabilidade exigidas por sua organização.

• Crie experiências e interfaces de usuário de alta qualidade com 
mais de 100 componentes responsivos pré-construídos.

Comece hoje mesmo a liberar o potencial dos seus aplicativos SAP!

Saiba mais

Características que os clientes adoram na OutSystems

• Conecte-se facilmente a serviços de terceiros com mais de 400 
conectores pré-construídos para sistemas como Twilio ou Paypal.

• Exponha ou consuma qualquer API (BAPI) ou serviço SOAP, REST 
ou OData usando desenvolvimento visual.

• Cumpra requisitos de escalabilidade e segurança usando uma 
plataforma desenvolvida para criar aplicativos críticos e de nível 
empresarial desde o design.

• Gerencie proativamente problemas de desempenho de 
aplicativos com monitoramento e painéis integrados.

• Monitore o débito técnico em todos os portfólios de aplicativos e 
visualize arquiteturas complexas entre os portfólios para ajudar 
os desenvolvedores a seguir práticas recomendadas e evitar 
armadilhas comuns.

App móvel para serviços de campo
Em apenas dois meses com a OutSystems, a 
ISB Global entregou aos funcionários remotos 
e de campo a capacidade de registrar e 
monitorar solicitações de atendimento ao 
cliente via dispositivos móveis e da web.

Leia a história da ISB Global

Portal de acompanhamento de 
pedidos do cliente
Em apenas 11 meses, a Estafeta, uma das 
maiores companhias logísticas do México, 
entregou o MiEstafetaTM, um aplicativo 
compatível com dispositivos móveis e internet 
que permite a clientes e funcionários agendar 
retiradas, acompanhar remessas e acessar 
outras informações.

Leia a história da Estafeta

Painel de gestão de descontos 
(rebate)
A Redington Gulf, uma distribuidora de TI com 
faturamento multibilionário, queria manter o 
SAP o mais simples possível. Mas eles 
precisavam de uma solução altamente 
personalizada para gerir descontos. 
Integrando OutSystems com SAP, conseguiram 
obter o melhor dos dois mundos com apenas 
três semanas de desenvolvimento.

Leia a história da Redington Gulf

Veja a Extensão do SAP em Ação - Histórias de Sucesso dos Clientes

https://www.outsystems.com/blog/posts/integration-builder/
https://www.outsystems.com/use-cases/sap-extend/

