
SAP Business Technology Platform

SBN – SAP Cloud Platform Day – 24. Mars

Bouvet Norge AS



Innhold

o Kort om Bouvet

o SAP Cloud Connector

o SAP Launchpad service

o SAP Integration Suite

o Spørsmål – 5 min



Vi er et norsk 

konsulentselskap, med

14 kontorer i Norge og

Sverige med over 1550

ansatte. Vi er også notert

på Oslo børs.

Vi leverer

tjenester innen

kommunikasjon,

rådgivning og

teknologi

Vi bistår

virksomheter med

gode opplevelser for

deres ansatte

og kunder

Dette er
BOUVET



Bouvet som SAP partner

o En av de største SAP partnerne i Norge

o Nærmere 100 dedikerte SAP konsulenter

o Leverer tjenester til ca 30 SAP kunder i Norge

o Leverer applikasjonsforvaltning, konsulenttjenester, konsepter og prosjekter

Bouvet 
SAP 

PunchoutSAP Total Forvaltning



punktet i listen. Sørg for at den dekker sirkelen under helt. Hvis du mister den oransje sirkelen, legg inn Master-lysbildet på nytt.

o SAP Cloud Connector Hvordan koble SAP BTP 
og dine SAP systemer 
sammen på en trygg og 
sikker måte



SAP Cloud Connector

o Ingen behov for å eksponere backend-systemer mot Internett

o Enkel å sette opp og vedlikeholde

o Sikker kommunikasjon mellom SAP BTP og eget landskap

o Mulig å bruke cloud bruker eller egen identitetsløsning (IdP) for å autentisere mot backend-
systemer

o Støtter flere protokoller (HTTP, RFC, TCP, LDAP)

o Innebygget high availability ved bruk av to Cloud Connectors

o Begrense tilgangen til backend-tjenester



Arkitektur



Administrasjon



Monitorering



punktet i listen. Sørg for at den dekker sirkelen under helt. Hvis du mister den gule sirkelen, legg inn Master-lysbildet på nytt.

o SAP Extension Suite Hvordan forenkle, 
utvide, sammensette og 
innovere dine enterprise 
applikasjoner i SAP BTP



Fiori

SAP Fiori brukeropplevelse 
har omdefinert måten 
bedriftsbrukere jobber på. 
Med et nytt visuelt design 
og utseende er arbeidet mer 
nydelig og er klar for 
neste generasjons 
arbeidsstyrke.

Bouvet



Arkitektur for demoen

SAP Cloud Connector

SAP BTP Fiori Launchpad

SAP Workflow
Management

SAP HANA 
Cloud



Demo Fiori Launchpad



punktet i listen. Sørg for at den dekker sirkelen under helt. Hvis du mister den oransje sirkelen, legg inn Master-lysbildet på nytt.

o SAP Integration Suite Integrasjon på tvers av
applikasjoner, landskap 
og økosystemer gjennom 
enterprise integrasjon og 
api’er i SAP BTP 



SAP BTP Integration 

• PI in the cloud

• Mapping, Process orchestrationSAP CPI

• Sentral og sikker tilgang til API’er 

• Sentral rapportering av forbruk/svartstid/feil o.l

• Støtter quotas, throttling osv via fleksibel policy 
scripting

SAP APIM

• Wizard style oppsett av kobling mot en rekke
standard api

• Konfigurerte endpoints kall fra CPI eller BTP apps 

SAP open
connectors



Cloud Platform Integration- Flexible integration design



Cloud platform integration- standard content



Cloud platform integration – pros and cons

• Standard content, enkelt å laste ned og installere

• Fleksibelt design, enkelt å lage kompleks flyt

• Fleksibel scripting

• Mange standard adaptere

• Rask utviklingstakt

• Standard API for tilgang til plattform funksjoner

Pros

• Begrenset Monitoreringsverktøy 

• Mangler Resend/Retry

• Asynkront må implementeres via JMS køer

Cons



SAP APIM



APIM Pros and cons

• Enkelt oppsett av “Proxy” interfaces

• Fleksibel “customizing” via policies

• Sentralisering av tilgangskontroll

• Enkelt dashboard for statistikk

Pros

• Avanserte funksjoner er dårlig dokumentert

• Begrenset monitorering/feilsøking 

• Enkelte bugs I UI grensesnitt

Cons



Open Connectors



Spørsmål?

Takk for oss


