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SAP Solution Manager 7.2

• Solution dokumentace
• Jednotné webové prostředí
• Integrovaný BPMN editor
• Multi-level hierarchie
• Procesy složeny ze znovupoužitelných 

knihoven
• Procesy jsou validovány a optimalizovány 

na základě reálného použití

• Integrace na další procesy v SOLMAN
• Requirements Management
• Project and Portfolio Management
• Change and Request Management
• Test Management
• Business Process Monitoring
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SAP Solution Manager 7.2 nabízí 
dramatické zlepšení možností 
dokumentace 



Solution koncept
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Solution
Obsahuje všechny firemní systémy, aplikace a 
procesy. Slouží také jako konkrétní verze Solution 
dokumentace, kdy jedna z nejdůležitějších je 
produkční verze.

Branch
Reprezentuje verzi Solution dokumentace 
obsahující procesy, knihovny a systémy

View
Umožňuje vytvořit podmnožinu celé Solution 
dokumentace pro lepší manipulaci.

Sites
Umožňuje reprezentovat komplexní systémový 
landscape ve zjednodušené formě, pro snazší 
použití v rámci Solution dokumentace.

Systém landscape
Obsahuje informace o celém firemním systémovém 
landscape, které zařazuje do takzvaných Logical
Component Group

Solution Documentation
Obsahuje důležité technické objekty, 
jejich použití business a odpovídající 
procesní dokumentaci

Standardy
Definice jednotných šablon 
dokumentů, které jsou použity v 
Solution pro dokumentaci procesů a 
knihoven

Change Control Landscape
Specifikuje které části Solution je 
možné ovládat pomocí změnového 
řízení



Branch koncept

• Produkční/Maintenance branch
• Produkční branch reprezentuje produktivní 

Solution
• Maintenance branch umožňuje „drobné“ 

úpravy produkčního Solution

• Operation branch
• Stejný jako produkční branch, ale vyhrazen 

speciálně pro monitorovací účely.

• Innovation branches
• Import branch lze použít k importu best

practice dokumentace procesů (např. S/4 
HANA)

• Design branch lze použít k zákaznickým 
úpravám importované Solution dokumentace

• Development branch lze použít pro 
„rozsáhlé“ úpravy produktivního Solution
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*Příklad nastavení



Vzorový landscape
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Solution documentation - libraries

• Knihovna zákaznických objektů a knihovna 
spustitelných objektů
• Komponentně orientované uložení technických objektů a jejich 

dokumentace
• Technické objekty lze použít v různých procesních krocích či E2E 

procesech
• Podporuje automatické generování

• Knihovna procesních kroků a knihovna rozhraní
• Funkčně orientovaný kontejner procesních kroků včetně jich 

technického kontextu a dokumentace
• Procesní kroky mohou být použity pro dokumentaci E2E procesů
• Prvky knihovny mohou být libovolně rozšířeny a organizovány.

• Knihovna konfiguračních prvků
• Funkčně orientovaný kontejner jednotlivých konfiguračních prvků
• Díky vazbě na satelitní systémy lze u vhodných provést znovu 

spuštění.

• Knihovna business procesů
• Business orientovaná dokumentace procesů a popisů E2E procesů
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Standardy
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SAP Solution Manager umožňuje definovat jednotné šablony 
dokumentů, které jsou následně použity pro dokumentaci v 
jednotlivých knihovnách. Příkladem tak může být následující seznam.



Solution documentation - libraries
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Provázanost IT a Business
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Views
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View mohou být použity pro:
• Vytvoření podmnožiny celé Solution 

dokumentace
• Specifikace rozsahu Solution dokumentace 

pro projekt
• Zjednodušené generování testovacího 

plánu



Modelování business procesů

• Grafické modelování procesů
• Procesní diagramy poskytují 

dokumentaci průběhu zpracování 
procesů

• Procesní diagramy respektují BPMN 
specifikace

• Vytvořené procesní diagramy 
mohou být použity i v rámci 
monitoringu business procesů

• Procesní diagramy jsou spravovány 
jako součást Solution dokumentace

• Jiné nástroje sloužící čistě na udržování 
procesních dokumentací nemusí již být 
potřeba (ARIS, Visio, …)
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SAP Solution Manager 7.2 přichází s plně integrovaným 
grafickým BPMN editorem



Procesní diagramy

• Jediná procesní definice, více 
připravených diagramů
• Diagramy lze organizovat pomocí 

procesních rolí nebo dotčených 
systémů

• Diagramy lze tvořit podle specifických 
potřeb

• Pohled koncového uživatele
• Implementační pohled
• Monitorovací pohled
• A jiné.
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Procesní 
definice

Specifické 
diagramy



Procesní diagram
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Procesní 

role
Systém



Zjednodušená správa a best practice

Solution Administration Solution Documentation
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*TRX – SOLADM *TRX – SOLDOC



Business Process Monitoring
• Business Process Monitoring

• Přehled stavu Vašeho řešení podle solution dokumentace
• Job Monitoring

• Monitorování stavu jobů na pozadí
• Podle systémů či procesů

• Data Volume Management
• Odstranění nadbytečných dat
• Identifikace a udržení klíčových dat
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Monitorování procesu
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Hodnota 
monitoru

Systém



Integrace na další scénáře
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Business Process Operation
• Business Process Monitoring
• Job Monitoring
• Data Volume Management

Business Process Improvement
• Měření ROI na základě UPL statistik
• Identifikace kritických byznys procesů 
• Identifikace oblastí pro zlepšení
• Vytváření Solution reportů pro audity 

a nové projekty
Change Control Management
• Intagrace s ChaRM
• Procesní struktura a řízení 

změn s  ChaRM

Custom Code Management
• Code Inspector (integrace s ChaRM)
• CCLM – strategický plán optimalizace

Test Suite
• Link na manuální i automatické testovací 

skripty
• Business Process Change Analyzer (BPCA)
• Scope and Effor Analyzer (SEA)



Test Suite
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SAP Solution Manager Test Suite je standardní nástroj pro všechny SAP zákazníky

Funkční scope
• Manuální testování
• Automatické testování
• Optimalizace rozsahu díky BPCA
• Optimalizace dopadu díky SEA
• Podpora agilního vývoje
• Podporován vysoký stupeň automatizace
• Integrace s procesy CHARM, ITSM, Process

Management, …

SAP and non-SAP řešení
• SAP Business Suite
• SAP S/4HANA (On-Premise, Cloud Edition)
• Non-SAP aplikace (On-Premise, Cloud)

Integrace
• Aktualizace testovacího systému
• Test data provisioning
• 3rd party test automation

Single Source of Truth
• Všechny relevantní data v jediném centrální řešení
• Žádné komplexní replikace dat



Test Suite - Business Process Change Analyzer
• Vhodné pro test manažery nebo manažery kvality
• Průvodce plánováním rozsahu testování
• Kontrola připravenosti
• Zasažené byznys procesy
• Optimalizace rozsahu testování
• Schopnost odhalit i nepřímý dopad změn
• Značná úspora nákladů
• Úzká spolupráce s dalšími nástroji
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Test Suite - Business Process Change Analyzer
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Test Suite - Scope and Effort Analyzer
• Podpora implementace Service Pack nebo Enhancement Pack
• Přehled dopadů EHP/SP do zákaznického vývoje před realizací
• Zlevnění implementace EHP/SP
• Relevantní informace k lepšímu rozvržení času a zlevnění projektu
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Test Suite - analytika
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Přístup - FIORI
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*TRX – SM_WORKCENTER

Centrální bod pro přístup ke všem funkcím systému.



DEMO
24



Q&A


