
SHAREPOINT ONLINE JAKO 
DOCUMENT MANAGEMENT 
PRO SAP ERP

Nevyhovuje vám pomalá správa 
dokumentů s omezenými 
možnostmi ve vašem SAP ERP?  

Využijte licence, které už máte, pro 
špičkový Document Management System 
na platformě Microsoft 365. Díky SAP 
certifikovanému konektoru zajistíme vysoce 
kapacitní a bezpečnou správu dokumentů, 
důvěryhodný archiv, elektronický podpis  
a další funkce s vysokou přizpůsobivostí  
a možností tvorby vlastních 
automatizovaných procesů. 

Potřebujete v SAPu složitě nasaditelné 
funkce jako elektronický podpis, 
bezpečnou správu dokumentů, nebo 
důvěryhodný archiv?  

Pracujete se šifrovanými dokumenty  
nebo máte vysoké požadavky na soulad  
s legislativou? (jako zdravotnictví, veřejná 
správa, kritická infrastruktura)  

Produkujete větší množství dokumentů 
jako jsou faktury, objednávky apod? 
Využijete vlastní workflows s aplikacemi 
mimo SAP? 

„ Je zbytečné platit za řešení třetích stran, když máte k dipozici SAP 
certifikované řešení již zahrnuté ve vašich Microsoft 365 licencích.“ 

Aleš Fukal
Produktový ředitel pro ECM řešení, Konica Minolta

ŠPIČKOVÁ SPRÁVA DOKUMENTŮ 
VYTVOŘENÝCH V SAP ERP,  
V RÁMCI VAŠÍ MICROSOT 365 
LICENCE 



PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

SharePoint online je cloudová platforma 
pro správu dokumentů plně integrovaná  
s aplikacemi Microsoft 365, poskytovaná  
v rámci všech firemních licencí. 

SharePoint ArchiveLink Cloud 
Connector umožňuje synchronizovat 
dokumenty mezi SAP a SharePoint 
online (nebo on-premise). Je kompatibilní 
se S/4 HANA, GOS Attachments a FIORI.

Dokumenty jsou chráněny pomocí 
Azure Rights Management – umožňuje 
sledovat, klasifikovat a chránit dokumenty 
a e-maily. Obsah je po vytvoření 
zašifrován. Autentizace přístupu via Azure 
Active Directory.

Možnost vytvoření vlastních workflows 
a automatizací s aplikacemi mimo SAP 
pomocí low-code/no-code nástrojů 
Microsoft Power Platform.

Důvěryhodný digitální archiv  
– náhrada papírové evidence s vysokou 
úrovní důvěry (elektronický podpis 
a pečeť, časová razítka). Vhodný pro 
veřejnou správu, kritickou infrastrukturu, 
nebo organizace, které vyžadují soulad se 
specifickou legislativou.

Úspora nákladů  
v porovnání s řešením třetích stran – 
Share Point je zahrnut ve vaší licenci 
Office 365 / Microsoft 365.

Zrychlení práce  
s dokumenty, lepší organizace oproti 
nativním SAP funkcionalitám.

Vysoká bezpečnost  
řešení s technologií Microsoft Azure.

Pružnost a rozšiřitelnost  
o vlastní workflows a automatizace  
s Microsoft Power Platform.

Chcete výkonnou správu dokumentů 
pro SAP v ceně licencí, které už máte?

Navrhneme vám ideální konfiguraci, propojíme 
váš Share Point a SAP. Přizpůsobíme vaše 
workflows, vytvoříme funkcionality na míru. 

Kontaktujte nás

+420 245 000 020 
info@konicaminoltaits.cz

www.konicaminoltaits.cz

VLASTNOSTI 
A FUNKCIONALITY 
ŘEŠENÍ


