
00:47:13 I831042: Sim, vamos compartilhar a gravação @Rafael Carlos 

00:59:32 Lucio Wagner @ Vale: Perguntas pode ser agora ou esperar o final? 

01:02:39 I831042: Pode mandar Lucio, encaixamos na melhor hora 

01:03:50 Jackson Donadel: O migration factory recomenda também a migração para o API 

Management ou apenas para o SAP IS? 

01:04:29 I831042: se quiser, levanta mão que colocamos vc para falar. Os 5 primeiros 

ganharão um ebook do Integration Suite que hoje é vendido por 80 dólares.        

01:04:39 Lucio Wagner @ Vale: Hoje temos o PI 7.5 e o Cloud Integration (NEO e movendo para 

Foundry) e API já no foundry. Novos fluxos de integração já vem nascendo no Foundry, PI 7.5 

praticamente em contenção, sem novos fluxos. Só queria confirmar o entendimento que existe 

ferramenta de migrações de PI 7.5 para Cloud Integrator e qual é a taxa normal que consegue ser 

automatizado, foi mencionado 60% com a Harrods. Esta taxa de 60% seria uma média dos projetos já 

realizados? 

01:07:40 ricardo.ribeiro: A SAP entende que os parceiros já estão maduros/qualificados o 

suficiente em atender demandas já utilizando o Integration Suite e não mais o PO? 

01:10:45 Murilo: o API MANAGEMENT faria a função de um api gateway nas integrações com o 

btp? 

01:11:43 Murilo: ele possue todas as funcionalidades de um api gateway, em relação a segurança 

e integrações com token 

01:12:36 Alexandre Yoshioka: Hoje temos um ambiente hibrido com 2 PO's um on-premisse e 

outro cloud, temos um grande volume de desenvolvimento nos Backends (proxys) gostaria de saber se 

na migração aproveitamos estes desenvolvimentos, ou se teremos que considerar um grande esforço 

abap. 

01:15:36 Jaime Jara: Visando uma migração e evolução do produto, a migração do PI para o 

SCPI não seria o mais recomendável? 

O ideal seria uma migração do PI direto para SAP Integration Suite? 

01:17:53 I831042: Oi Jaime, o SAP Cloud Plattaform Integration (SCPI) não é mais 

comercializado de forma separada. Hoje ela faz parte do Integration Suite, juntamento com outros 

serviços, como o API MAnagement, Open COnnectors e outros. 

01:21:45 Jaime Jara: Temos um projeto fechado com a SAP e parceiro que justamente visa a 

migração da plataforma PI para SCPI, obrigado pela informação. 

01:24:18 I831042: Jaime, depois nos procure para validar a licença da sua empresa. Caso o 

contrato seja mais antigo, vocês podem ter o SCPI ativo separadamente, mas lembrando que o 

Integration Suite é a evolução da SAP. Seria mais interessante a migração para o produto do roadmap da 

SAP. 



01:24:40 edson.thomaz@sap.com: @Murilo, o API Management pode publicar as APIs 

existentes no seu ambiente provendo uma camada adicional tanto de segurança, porém para a criação 

da interface como o Gateway você pode fazer uso do Cloud Integration para criar o OData chamando, 

por exemplo uma função no ambiente ABAP 

01:24:50 edson.thomaz@sap.com: mais detalhes 

https://help.sap.com/docs/SAP_CLOUD_PLATFORM_API_MANAGEMENT/66d066d903c2473f81ec33acf

e2ccdb4/f1f997c71cdc40e9a0735edf2572840c.html 

01:27:01 edson.thomaz@sap.com: @Alexandre Yoshioka, dentro do Cloud Integration já 

existe um adaptador XI (Proxy) onde você pode fazer a migração sem alteração no seu backend ABAP, 

no blog abaixo mais informações de como fazer a configuração: 

https://blogs.sap.com/2018/06/04/cloud-integration-configuring-scenario-using-the-xi-sender-adapter/ 

01:27:06 Leandro Melo: Pensando na migração, tem algum tipo de Adapter (Idoc, RFC etc) que 

não são compatíveis com essa ferramenta? Ou todas, com algum ajuste pode ser migrada? 

01:28:24 Thiago Toma: Boa tarde, esse conteúdo podemos assistir gravado depois? 

01:28:39 Vieira, Rafael: Um pergunta ainda sobre esse assessment: A recomendação de 

migração automática considera o Integration Suite? Ou seja, uma interface que hoje existe no SAP PO 

envolvendo chamadas API ou adaptadores custom (SalesForce, Slack, etc), iria estar nessa 

recomendação como uma solução do Integration Suite envolvendo Open Connectors (pro adapter 

Salesforce, Slack, etc), API Management e Cloud Integration. 

Ou seria uma recomendação apenas pro Cloud Integration? 

01:29:58 Jaime Jara: A migração do PO em si após o assessment é feita de forma manual 

correto? 

A SAP não tem uma ferramenta que faça essa "conversão" de automatizada? 

01:30:57 edson.thomaz@sap.com: @Leandro Melo, todos estes adaptadores são 

suportados pelo Cloud Integration, para mais informações dos adaptadores você pode encontrar no link 

abaixo 

https://help.sap.com/docs/CLOUD_INTEGRATION/368c481cd6954bdfa5d0435479fd4eaf/1f066330e831

4324bf3ebe3b6adc21b2.html?q=adapter 

01:33:09 Lucio Wagner @ Vale: A ferramenta de migração, sugere que o melhor é ir para API ou 

Cloud Integration e conseguimos escolher? 

01:33:55 Lucio Wagner @ Vale: Por exemplo, um ABAP Proxy que possa ser migrado para Cloud 

Integration ou API Management, conseguimos direcionar para qual converter? 

01:35:35 Leandro Melo: Dentro do SAP PO, tínhamos todo o histórico de versão/alterações 

através do History. No Integration Suite continuamos tendo essa funcionalidade? 

01:37:40 Lucio Wagner @ Vale: GRC NFE é considerado, baixa, media, alta ou muito alta? 



01:38:45 Rafael Moura | Telefonica Brasil: Atualmente utilizamos PI com ECC, como fica a 

performance das integrações ECC com Cloud integration? Ocorre alta latência nesta comunicação on 

premise x cloud? 

01:41:36 Filipe Suarez: a gravação ou os slides estarão disponíveis? 

01:44:56 jhdometerco: Alem de migrar do PO para o Integration Suit, pode-se encarar o 

Integration Suit como um iPaaS para resolver integracoes gerais, entre sistemas não SAP em nuvem? 

01:45:31 Rogério Carballo - CEMIG: Prezados, por favor, poderiam encaminhar a 

apresentação? Obrigado! 

01:45:35 Luciano: No trafego de arquivos - SFTP/FTP já esbarramos em limitação do 

tamanho de arquivos  (recomendado 5MB). Ainda existe esta limitação? 

01:45:41 Thiago Freu: Muito obrigado pessoal! Excelente apresentação! Abs 


