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Remote Work Pulse by Qualtrics

Perante esta nova realidade, a SAP Qualtrics disponibilizou acesso gratuito à plataforma Employee Experience Management por forma a ajudar as 
organizações a monitorizarem em tempo real como é que os seus colaboradores se encontram e que tipo de suporte adicional poderão necessitar uma vez que 
estão, em muitos casos, a trabalhar remotamente. 

Principais Capacidades

 Questionário online aos colaboradores para entender se a sua organização está preparada para uma força de trabalho remota e se as suas equipas têm o que 
precisam para obter sucesso nesse novo ambiente. Há que garantir que as pessoas estão seguras.

 Questionário online de pré-triagem COVID-19, para identificar cidadãos de alto risco e encaminhá-los para os recursos apropriados. Fornece aos cidadãos de 
baixo risco acesso instantâneo às informações mais relevantes. Disponibiliza relatórios automáticos que identificam lacunas na disponibilidade atual de 
informações.

Como Começar

 Site https://www.qualtrics.com/here-to-help/

Mais informações

 Contacte o seu gestor de conta SAP e/ou seu parceiro SAP. 

 Também disponível o contacto através de https://www.sap.com/portugal/registration/contact.html
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SAP Ariba Discovery

Nos próximos 90 dias, o SAP Ariba Discovery será gratuito e aberto a todos, permitindo que os compradores publiquem as suas necessidades imediatas de 
fornecimento e os fornecedores respondam e mostrem que podem entregar. Esse compromisso ajudará compradores e fornecedores a conectarem-se de maneira 
rápida e eficaz e minimizará as interrupções causadas por atrasos no envio, problemas de capacidade e aumento da procura do consumidor em tempos de crise.

Principais Capacidades

 Com 4 milhões de fornecedores em mais de 190 países, representando mais de 3,2 biliões de euros em comércio anual, a Ariba Network liga a comunidade 
global de negócios para ajudá-lo a identificar riscos, ajustar-se rapidamente e garantir a continuidade.

 Rápido e Fácil - Publique as suas necessidades em apenas 5 minutos e a plataforma cruza com os respetivos fornecedores da categoria/produto.

 Resultados rápidos - Obtenha várias respostas em 24 horas de forma segura.

 Seleção eficiente - Compare rapidamente fornecedores qualificados e crie uma lista de finalistas ou adjudicações.

 Sucesso comprovado - Mais de 300 milhões de euros em negócios publicados todos os meses.

Como Começar

 Site https://my.ariba.com/Discovery

Mais informações

 Contacte o seu gestor de conta SAP e/ou seu parceiro SAP. 

 Também disponível o contacto através de https://www.sap.com/portugal/registration/contact.html
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Concur TripIt Pro

Os impactos do vírus COVID-19 nas viagens são grandes e bastante dinâmicos. À medida que a situação global se desenvolve, observamos aumentos 
significativos nas alterações e cancelamentos dos horários dos voos. O SAP Concur e o TripIt desejam fazer a nossa parte para ajudá-lo a manter-se o mais 
informado possível quando viaja. Sendo assim, o nosso serviço premium, o TripIt Pro, é gratuito para viajantes individuais por seis meses.

Principais Capacidades

 Todos os dias, o TripIt processa centenas de milhares de itinerários de viagem para pessoas em todo o mundo. 

 Monitoramos os seus voos e alertamos sobre alterações ou atrasos. 

 Dados os eventos atuais, estamos a estender esse serviço para que todos os viajantes possam beneficiar da monitorização e alertas pró-ativos que o TripIt Pro 
fornece

Como Começar

 Site https://tripit.com/web/covid-19-update/

Mais informações

 Contacte o seu gestor de conta SAP e/ou seu parceiro SAP. 

 Também disponível o contacto através de https://www.sap.com/portugal/registration/contact.html
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SAP Litmos – Academia “Remote Readiness & Effectivity”

Para ajudar a dar suporte às organizações que precisam de trabalhar remotamente, o SAP Litmos oferece uma Academia “Remote Readiness & Effectivity” 
remota totalmente gratuita, com conteúdo de formação para qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Os cursos são baseados em vídeos ready-
to-watch com o objetivo de ajudar a estabelecer as melhores práticas para o trabalho remoto, manter os mais altos níveis de higiene e bem-estar mental dos 
trabalhadores e desenvolver a liderança neste tempo desafiante de mudança.

Principais Capacidades

 Formação acessível 24/7 para pessoas externas e internas

 Implementação rápida (< 1 semana)

 UI simples e intuitivo

 Adoção e onboarding rápidos

 Fácil criação de conteúdo

 Disponibilização de conteúdo pré-construído

 Aplicável tanto a pequenas como a grande empresas

Como Começar

 Site https://remote-readiness.litmos.com/global-signup

Mais informações

 Contacte o seu gestor de conta SAP e/ou seu parceiro SAP. 

 Também disponível o contacto através de https://www.sap.com/portugal/registration/contact.html
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Ruum by SAP

Através de uma ferramenta simples de gestão de projetos e colaboração para otimizar processos, a Ruum criou dois modelos gratuitos personalizados de 
verificação baseados no Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para ajudar empresas e colaboradores a planear, preparar e responder 
ao COVID-19. Estes modelos personalizados podem ser facilmente utilizados por empresas, organizações sem fins lucrativos, famílias, indivíduos ou qualquer 
pessoa que precise de um ponto de partida para criar um plano. 

Principais Capacidades

 Templates interativos de verificação para colaboradores e empresas, bem como para famílias e pessoas

 Estruturar e construir os seus processos com o Canvas flexível da Ruum onde rapidamente conseguimos armazenar, organizar e manter as tarefas, ficheiros e 
responsabilidades, sem perder tempo com a coordenação

 Um Ruum é um documento em que a sua equipa pode colaborar em tempo real, distribuir tarefas, estabelecer prazos e fornecer feedback em simultâneo com 
os comentários

 Maior visibilidade do progresso com mais informações sobre milestones, entregas e prazos através das visualizações Timeline, Kanban e Lista de tarefas de 
Ruum. 

Como Começar

 Site https://www.ruumapp.com/blog/covid-19-response-removing-barriers-for-remote-work

Mais informações

 Contacte o seu gestor de conta SAP e/ou seu parceiro SAP. 

 Também disponível o contacto através de https://www.sap.com/portugal/registration/contact.html


