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Outstanding Search Performance for SAP



Hızlı Yatırım Getirisi (ROI)

Olağanüstü arama performansı sayesinde

zamandan ve paradan tasarruf edin

Herhangi bir SAP belgesine anında erişin

SAP'deki herhangi bir belgeyi 3 tıklama ile ve 1 

saniyeden daha kısa bir sürede bulun ve açın

Düşük Toplam Maliyetle Sahip Olma

İstemci kurulumu gerekmeden bir web tarayıcısı

olan herhangi bir cihazdan SAP verilerine erişin.

Verimlilik artışı

Özniteliklerine, nesne bağlantılarına , dosya

içeriğine ve tüm veri alanlarına göre arama yapın

Verilere tamamen güvenli erişim

SAP erişim bilgilerine ve yetkilerine dayalı güvenli

erişim

CROSS·POINT in Faydaları



CROSS·POINT de data aramak

Arama çubuğu

Google benzeri arama çubuğu ile

anahtar kelimeleri veya kelime

sözcükleri kullanarak kolayca arama

yapmak.

Gelişmiş Arama

Akıllı arama filtreleri, yer imleri, 

nesne bağlantıları ve görünüm

seçenekleriyle gelişmiş arama

yetenekleri

Workbench – Explorer

Hızlı gezinme ve gerekli bilgilere

kolay erişim için sezgisel klasör

yapısı



Search bar

Google-like search bar to easily search using 

keywords or phrases.
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Advanced search

Intelligent search filters

Define detailed search queries based on attributes 

and characteristics to increase hit accuracy.

Refine search results with intelligent filter options.
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Advanced search

Using object links for search

Objects links can be used as search criteria.
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Teknoloji

Ayrı veritabanı

Hızlandırılmış arama sorgularını

etkinleştirmek için, SAP verileri ayrı bir

veritabanında endekslenir - özellikle arama ve

analiz amaçları için.

Şirket içi veya bulut

Şirket içi veya bulut dağıtımı

seçenekleriyle birden çok barındırma

seçeneğini destekler.

CROSS·POINT | 2020



Teknoloji

Kurulum ve devreye alma

CROSS · POINT'in yapılandırılması kolaydır

ve çok az bakım desteği gerektirir.

Uyumlu veri erişimi

SAP'de uygulanan tüm yetkilendirme kontrolleri

aracılığıyla kapsamlı uyum desteği sağlar.

Tek oturum açma desteği.
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Özet

Olağanüstü arama hızı

Meta veride ve dosya
içeriğinde ara

Modern ve sezgisel
kullanıcı arayüzü

Yapılandırması kolay

Kolay yayınlama

SAP ECTR için genişletilmiş
işlevler
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