
Solução Stratesys 
Integração SuccessFactors com HCM On-Premise 

A Stratesys oferece a seus clientes 
esta solução baseada na integração 
entre Successfactors e HCM  
On-Premise, adicionando 
funcionalidade essencial ao RDS que 
proporciona a SAP.  

A solução de Integração SSFF com 
HCM “On-Premise” da Stratesys se 
centraliza na integração de dados do 
perfil do funcionário (informação de 
pessoal ampliada, dados própios de 
cliente, etc. ) e dados organizativos 
de complexidade (Estruturas de 
hierarquias múltiplas, movimentos 
organizados em massa, etc.). 

 

 

 

 Cobrir a possibilidade de funcionários atribuídos a múltiplas posições 

 Sincronizar fotos de funcionários centralizando-as com SAP 

 Envio de dados de SuccessFactors a SAP HCM (módulo PM&GM) 

Objetivos 

 Otimizar a obtenção de dados necessários para processos em 
Successfactors 

 Conseguir um completo controle de todas as etapas dos processos 
que assim o exijam  

 

Desafios 

 Funcionalidade robusta 

 Rápida implementação 

 Menor complexidade de 
integração 

 Segurança e privacidade 
de dados 

 Centralização e 
qualidade dos dados 
Mestre 

 Grande cobertura de 
integração 

Benefícios 

Inclui talent data  
para um funcionário de perfil mais amplo e detalhado 

Workforce 
Planning 

Goals Performance Compensation Succession Analytics Recruiting Learning Jam 



•x 

Funcionalidade da nossa Solução de Integração SuccessFactors com 
HCM On-Premise 

Organograma 

 Nossa solução de integração 
SuccessFactors - SAP HCM on 
premise da Stratesys, realiza a 
integração de forma que envía os 
dados de um funcionário tantas 
vezes, como posições que ocupe 
na estrutura, criando diferentes 
usuários e formando equipes 
organizadas, da mesma forma que 
existe na SAP HCM. 

 Gerencia automaticamente os 
usuários para os funcionários com 
atribuição múltipla na estrutura. 

Foto de funcionário 

 Integração de fotos de funcionários 
mediante SAP HCM On Premise (não 
abrangido pela norma), recuperando 
as fotos do servidor e enviando-os a 
SFSF de uma maneira criptografada  e 
segura. 

 Permite uma gestão centralizada de 
fotos de funcionários. 

 Sincronização sensível e transparente 
para o usuário mediante processos 
automáticos. 

 A transferência de fotos dos 
funcionários somente pode ser 
realizada mediante solicitação. 

Atualização 
 de dados SAP 

 Recuperação de dados gerados em 
SuccessFactors desde a SAP, tais 
como, o resultado da avaliação ou 
os objetivos definidos em 
SuccessFactors. 

 Configuração sensível do processo 
automático. 

 Posibilidade  de adaptação rápida 
para recuperar outros tipos de 
dados disponíveis em  
SuccessFactors. 

 Execução online mediante Web 
Services e SAP PI para este 
processo. 


