
Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg bildet du vil ha som bakgrunn



o Scope – er det mulig?

o SAP Enable Now

o Aker BPs bruk av SAP Enable Now

o Erfaringer med bruk av verktøyet
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Scope – er det mulig?

o Over 600 brukerveiledninger skulle 
produseres

o Krav om følgende:

• Norsk språk

• Kursmateriell

• Brukerveiledninger

o Måtte kunne dokumentere både 
SAP og andre applikasjoner

o Ca 9 måneder til go-live



o Effektiv produksjon av materiell

o Formatkrav (Demo/ PDF)

o AkerBP hadde WPB

(Work Performance Builder)

o SAP Enable Now

Krav til valg av verktøy:



SAP Enable Now Components



SAP Enable Now Instant Producer



SAP Enable Now Producer



SAP Enable Now Manager



SAP Enable Now Desktop Assistant



Why SAP Enable Now is so effective

Automatic Localization

Content Management & Re-use 

Different Outputs from One Recording

Template-Based Content Creation

Simulations Docu-
mentation

Test Plans & 
Scripts

Performance 
Support

Offline Demo / 
Video

Contextual 
Knowledge 
Base

Single 
Source



o Flere møter med SAP Pre Sales

o Beslutning om SAP Enable Now ca 9 mnd før Go-live

o Valgt On-Premise løsning

o Gode beskrivelser og dokumentasjon i SAP Enable Now Info 
center

o «»Smart Start – standard 16 dager – AkerBP brukte 4

o Server og infrastruktur på plass i løpet av sommeren

o Prosess for produksjon på plass

o Etablert redigeringsteam – Best praksis

SAP Enable Now i AkerBP



o Kort tid

o Stort scope

o Ressurser bundet opp i ulike 
oppgaver

o Hvordan få fokus på "uviktig" 
oppgave i kampens hete?

o Separate prosjekter, men 
under samme paraply

Aker BP – utfordringer 



o «Prosjekt brukerveiledning»

o Øke fokus i forretningen 

o Mange produsenter – Instant 
Producer er lavterskel

o Laget en beste praksis

o Samme "look and feel" uansett 
applikasjon

o Parallelle aktiviteter

o Produsere – redigere -
publisere

Prosjekt brukerveiledninger….
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Utarbeidelse av treningmateriell

Verifisering PubliseringRedigering

Forfattere

(Producer)

Publiseringsansvarlig

(Producer)

Innholdsforvaltere

Forretning

Innholdseier

Forretning

Team

Planlegging Godkjenning

Innholdsforvaltere

Forretning

Innspilling

Forretning

PROSJEKT BRUKERVEILEDNING…..



Resultat:



o Demo

• Standard «video» i SAP Enable Now format

o Øvelse

• Tilsvarende demo, men her må brukeren trykke seg gjennom

o Brukerveiledning

• Steg for steg veiledning med bilder og tekst(PDF)

o Jobbhjelp

• One pager PDF

4 sluttprodukter 



Jobbhjelp:



Brukerveiledning



Demo og øvelse

Lag en mp4 som kan vises her,….. - kanskje av AIM – en ren avspilling



Desktop Assistant



Desktopassistent



SØK - produktene i Desktop Assistant



o Dokumentasjon

• Info senter

• SAP “sider”

o Smart Start var viktig – hadde gjort gode forberedelser

o Definert og forberedt hva ville vi ha 

o Oppsett krevde noe teknisk kompetanse

o Utfordringer:

• Single Sign On

• Oppsett av desktop assistent

Erfaringer med implementering SAP Enable Now:



o Bruk av de ulike «delene» av Enable Now

o Instant Producer:
• Mange brukere

• Lav brukerterskel

o Producer: 

• Primært som redigeringsverktøy

• Enkelt i bruk

o Manager: 
• Intuitivt – få brukere                                               

Erfaringer med bruk av SAP Enable Now



o På ca 2 måneder:

• Har vi produsert over 200 brukerveiledninger

• 5-10 personer har spilt inn disse (deltid)

• 2 – 3 personer har redigert og publisert disse

o Bedre og bedre "stemning"

o JA – det tar tid å lage dokumentasjon – men ved bruk av SAP 
Enable Now får en mye på en gang.

o Forretningen etterspør nye veiledninger, ny bruk av verktøyet

o Mange og nye muligheter i verktøyet

Hva med scopet – klarte vi det?



”Thank God for Enable
now……

Borghild Hervik Hansen

Borghild.hansen@bouvet.no


