
Informativo Técnico

Serviços de AMS (Application 
Management Services) da Rimini Street 
para aplicações SAP 
Visão geral da solução
Consolide e simplifique suas operações de gerenciamento de aplicativos SAP e de suporte a software. Os 
serviços de AMS da Rimini Street para soluções SAP, combinados ao suporte da Rimini Street para SAP, 
proporcionam acesso direto aos engenheiros especializados que você sempre quis em um modelo de 
suporte eficiente e ágil. E o que você ganha? Melhores resultados para o negócio com níveis de serviço 
aprimorados e soluções mais rápidas para o aumento da  produtividade.

Funcionalidades
O AMS da Rimini Street para soluções SAP complementa os serviços de suporte a aplicativos da Rimini 
Street, oferecendo uma variedade mais ampla de serviços para gerenciar, administrar, aprimorar, monitorar 
e manter seus sistemas SAP de missão crítica. Nós entregamos resultados de negócio específicos para o 
cliente, não apenas tickets fechados.

 ― Engenheiros especializados ao seu lado, o que reduz escalonamentos 

 ― Um modelo de suporte e gerenciamento otimizado, que elimina ineficiências

 ― Análises de causa-raiz com orientações especializadas, que aprimoram a entrega de projetos críticos

Os serviços incluem:

 ― Serviços Integrados de Suporte e Gerenciamento de 
Aplicações

 ― Administração de sistema

 ― Monitoramento de integridade do sistema

 ― Suporte para aprimoramento

 ― SAP Basis

Serviço imediato
O AMS para SAP da Rimini Street foi projetado para 
complementar os serviços de suporte a aplicativos 
da Rimini Street e requer um contrato de suporte 
ativo com a Rimini Street. 

Benefícios

Melhor Modelo
 ― Suporte a software 
sem desenvolvimento 
desnecessário ou trabalho em 
projetos já concluídos 

 ― Modelo de operação 
simplificado para manter a 
estabilidade do sistema 

 ― Apenas AMS integrados com 
foco exclusivo no suporte 

Melhores Recursos 
 ― Engenheiros especializados 
que entregam serviços 
premium e melhorias 
necessárias para a empresa 

 ― Melhoria no processo de 
apropriação e responsabilidade 
na resolução de casos 

 ― Entrega de serviços 
consistente, com 
escalonamentos reduzidos

Melhores Resultados
 ― Foco no sucesso do cliente, e 
não no fechamento de tíquetes 

 ― Simplificação das operações, 
da vida útil e do valor dos 
sistemas existentes 

 ― Liberação de orçamento, 
recursos e tempo para 
impulsionar serviços cloud e 
digitais
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Informativos Técnicos de Serviços |  Serviços de Gerenciamento de 
Aplicações para SAP

Maximize o valor do seu sistema SAP com serviços integrados de Suporte e Gerenciamento de Aplicações. 
Entregue serviços de TI com mais rapidez, proporcione uma operação mais fluída para o sistema SAP e 
acelere as entregas com um gerenciamento otimizado. Obtenha maior agilidade e diminua a necessidade 
de coordenar vários fabricantes, além de reduzir riscos na entrega dos serviços.
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Por que escolher a Rimini Street?
Nós fornecemos um suporte incomparável porque nossa equipe é composta por engenheiros altamente qualificados e dedicados a garantir 
que você receba valor e atendimento excepcionais todos os dias. Nossos serviços de suporte independente premium permitem que você 
otimize os investimentos existentes em software corporativo, amplie as funcionalidades atuais para alavancar a TI híbrida e transforme sua 
empresa em uma empresa digital com a ajuda de roadmaps tecnológicos inteligentes e ágeis.

O AMS (Application Management Services)

Suporte Nível 2 e 
Nível 3
 ― Restaura a operação 
normal e minimiza 
os impactos nas 
operações de 
negócios

 ― Gerencia incidentes 
com análises 
e correções de 
causas-raiz

 ― Revisa e classifica 
prioridades 
semanalmente 

Suporte para 
aprimoramento
 ― Cria pacotes de 
aprimoramento 
sob medida 

 ― Segue as políticas 
do cliente 
para realizar 
melhorias no 
sistema

 ― Fornece garantias 
em novos 
aprimoramentos

Monitoramento 
de integridade do 
sistema
 ― Monitora a 
integridade de 
forma direta, 
proativa e 
contínua, com 
análises de 
treshold e 
detecção de 
eventos

 ― Fornece atividades 
administrativas 
periódicas 
para garantir 
a performance 
esperada do 
sistema

Administração de 
sistema
 ― Conduz verificações 
regulares no sistema

 ― Monitora backups 
de dados

 ― Implementa 
mudanças na 
administração de 
usuários e nos perfis 
à nível de sistema

Serviços de Suporte (Substituição do Suporte Nível 4 do fabricante) 

Suporte 24/7 | Resposta garantida em até 15 minutos para problemas críticos 
Correções de aplicações e repositórios, correções de customizações, suporte para configuração 

Análises de causa-raiz | Serviços de atualizações fiscais, legais e regulatórias globais 
Engenheiro de Suporte Primário (PSE) regional 

 Serviços estratégicos

Suporte proativo para o desempenho do sistema e do banco de dados  
Serviços de tecnologia avançada para interoperabilidade 

Serviços e avaliações de segurança global para vulnerabilidades em aplicativos, middleware e bancos 
de dados 

Serviços de nuvem e avaliações | Serviços de consultoria para licenças 
Serviços estratégicos e funcionais para a criação de roadmaps 
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