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REGISTAR EVENTOS E INFORMAR COLABORADORES,
PLENA INTEGRAÇÃO COM SAP
Qualquer cliente SAP pretende, antes de mais, atingir o maior nível de integração possível no
tratamento da informação das várias áreas da sua empresa. Da produção à contabilidade analítica, dos
recursos humanos à área financeira, a integração é, de uma forma geral, eleita como principal garante
da condução da empresa à eficiência, rigor e produtividade desejadas.
O Software MillSmartIf, especialmente concebido para ter a montante a solução SAP HCM e a jusante
o Sistema de Registo de Tempos Millenium, adquire aqui a condição de sub sistema SAP e com ela
o mesmo nível de integração do universo SAP.
O Software MillSmartIf obteve, em 2000, a primeira certificação da SAP. Desde então, várias iterações
de recertificação foram asseguradas garantindo a evolução e a conformidade do produto quer com SAP
quer com as plataformas de exploração, sempre em evolução. Em Janeiro de 2013, foi concretizada,
em colaboração com o Centro de Integração e Certificação da SAP em Walldorf, Alemanha,
uma nova iteração que resultou na certificação do Software MillSmartIf para integração com SAP ECC
6.0, através do cenário de integração SAP HR-PDC 4.5.
VANTAGENS
• Eficiência pela redução do tempo de recolha e processamento dos dados
• Maior equidade e rigor pela transparência na aplicação consistente de regulamentos
e normas legislativas
• Fiabilidade pela utilização de validação on-line de eventos e pela automatização
das comunicações, eliminando a intervenção humana
• Qualidade garantida pela aposta em solução certificada
• Rápida instalação e colocação em funcionamento sem incidentes
pelo uso de solução global, certificada e, por isso, estável
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FUNCIONALIDADES
SAP

• Disponibiliza todos os tipos de eventos preconizados em SAP, entrada , saída, intervalo,
serviço externo, trabalho em casa, informação e despesas
• Registo de informações adicionais como centro de custo, ordens internas e projetos
• Responde assincronamente às solicitações originados em SAP e aí previamente
configuradas para download ou upload de dados

upload

CERTIFIED
download
INTEGRATION

• Download de dados mestre de colaboradores
• Download de dados para validação dos perfis de: tipos de eventos, motivos de ausência,
despesas, centros de custos, ordens internas e projetos
• Download de saldos para consulta pelos colaboradores nos terminais

MILLSMARTIF

• Upload de eventos para SAP
• Funcionamento on-line ou off-line ou ainda com comutação automática entre eles,
função da disponibilidade de comunicações ou da sua ausência temporária
• Validação de eventos com informação residente no terminal se em modo off-line
• Sincronização da informação para validação e consulta no terminal assegurada por envios
automáticos para os mesmos sempre que nova informação é enviada pelo sistema SAP
• Time Zone e ajuste automático de DST (daylight saving time) configurável por terminal,
possibilitando distribuição geográfica mundial

MILLENIUM SYSTEM

• Suporte de comunicações RFC em unicode
• Mecanismos de cópia total, download de firmware e setup dos terminais
ESQUEMA 1. Princípio de funcionamento.

MILÉNIO 3
Temos como missão apoiar os Clientes a tornarem-se mais eficientes. Para isso, valorizamos a qualidade
da análise e da implementação de cada requisito, apostando sempre, por via da inovação, em soluções
que induzem a eficiência. O desenvolvimento de novas capacidades tecnológicas é, aliás, uma aposta constante
para dar resposta aos desafios que diariamente nos são colocados pelos Clientes. A nossa postura de rigor
e empenho sustenta o estabelecimento de relações duradouras com parceiros e Clientes.

25 anos de experiência, centenas de clientes e milhares de equipamentos
em funcionamento, são a evidência do nosso sucesso
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