
SAP Fiori UX vs. 
Neptune Fiori UX



Vilka är vi?

• Marcus Nilsson, Bergendahls Food

• Roger Svensson, Postnord

• Christer Ingemarsson, Stretch



• Varför valde ni Neptune som UX plattform?

• Utnyttjar befintlig affärslogik i SAP

• Kräver ingen ny infrastruktur

• Följer befintlig utvecklingsprocess

• Lätt att justera/förädla, utan att distribuera nya appversioner

• Inbyggt stöd för offline och brett stöd av enheter och plugins

• Snabb utveckling, lägre TCO

• Licensmodellen var passande

• Tittade ni på andra UX plattformar? 

• Ja, tittade på 6 olika UX plattformar/lösningar 

• Neptune DX platform, SAP Fiori, SAP Mobile Platform, SAP Retail
StoreOps Associate, GK Solutions och Cub Business Systems

Val av UX plattform



Val av UX plattform
• Varför valde ni SAP som UX plattform?

• Vi tittade på den miljön som fanns tillgänglig ”out of the 
box” för Postnord

• Tittade ni på andra UX plattformar? 

• Nej



• Vilka appar/lösningar har ni utvecklat?

• Butiksapp för Citygross för orderläggning och artikelinfo

• Kampanjorder app för att ändra förhandsorder

• Leverantörsportal

• Kundportal

• Vad var drivkraften till att utveckla appen/apparna?

• • Butiksapp – Förenkla beställningsförfarande i butik samt möjliggöra 
mobilitet för administration och lagerhantering i butik.

• • Leverantörsportal – Digitalisera leverantörsdialog för nya leverantörer 
och sortimentsändringar. Effektivisera processer och säkra master data.

• Vilka är användarna?

• Butiks- och kampanjorderapp – alla 41 Citygross butiker

• Leverantörsportal – alla Bergendahl Foods leverantörer och internt

• Kundportal – alla Bergendahls kunder (butiker) och internt

Var använder ni Fiori UX?



• Vilka appar/lösningar har ni utvecklat?

• Attestera leverantörsfaktura

• Tidregistrering för produktionspersonal

• Telefonbok

• KPI rapportering

• Vad var drivkraften till att utveckla appen/apparna?

• Attestera leverantörsfaktura - förenkla attest/godkännande processen 
för leverantörsfakturor

• Tidsregistrering - Förenklad administration för produktionspersonalen, 
förenkla IT lösningen inom området..

• Telefonboken – Gammal lösning behövdes ersättas med ny

• Vilka är användarna?

• Leverantörsfaktura app - Attestanter och chefer 

• Tidregistring – Produktionspersonal. 

• Telefonbok – Alla användare som kommer åt Postnord intranät

Var använder ni Fiori UX?



• Vad är affärsvärdet? 

• Mobilitet, digitalisering

• Saldo i butik, minskar antalet felbeställningar

• Effektivitet, mer tid för kunderna

• Modern partner till leverantörerna

• Rätt vara till rätt pris till våra kunder

• Vad säger användarna? 

• Till en början visst motstånd, men när de väl börjar använda 
apparna ser de värdet och hur mycket tid det spar

• Finns alltid potential till vidareutveckling och nya 
möjligheter

Vilka är de största vinsterna?



• Vad är affärsvärdet? 

• Färre försenade leverantörsfakturor.  

• Gammal Tidreg lösning EOL, ny mindre komplex lösning 
framtagen m.h.a Fiori

• Mobil åtkomst

• Vad säger användarna? 

• Enkelt och smidigt att attestera fakturor.

• Vissa appar har designats tillsammans med UX-teamet.

Vilka är de största vinsterna?



• Vilka utmaningar/problem har ni stött på?  

• Förändringsledning och utbildning/stöd av 
applikationerna

• Moderna gränssnitt kräver modern infrastruktur

• Vilka är lärdomarna? 

• Sätt användaren i fokus 

• Använd ”Design Thinking” som metodik

• Bättre att agera än att tänka ut den perfekta lösningen, 
gör en prototyp

• Börja i liten skala, gör en pilot

• Iterera och hämta in synpunkter från användarna

Vilka var utmaningarna?



• Vilka utmaningar/problem har ni stött på?  

• Att få underliggande infrastruktur på plats med att logga in 
ifrån externs zon till interna system. 

• Tidsregistrering – hantering av multipla anställningar, egna 
aktivitetstyper

• Vilka är lärdomarna? 

• Som alltid ha en färdig design och koncept klar framförallt på 
intrastrukturdelarna.

• Involvera slutanvändarna tidigt in projektet

• Använd UX team för bästa möjliga UX flow.

Vilka var utmaningarna?



Likheter/Skillnader mellan SAP Fiori UX/Neptune UX
• Arkitektur/plattform

• Båda kan installeras OnPrem eller i Cloud, har stark säkerhet med olika authentiseringsalternativ

• SAPs arkitektur är mer komplex och kräver ofta många olika produkter och EnhP/OSS nötter

• Neptune har två produkter P8 (add-on) och P9 (separat server, API management inkluderat)

• Apputveckling

• Kan utveckla Fiori (SAPUI5) appar i båda verktygen

• SAP Web IDE (Cloud baserat)  kräver mer kodning

• Neptune Application Designer (onPrem eller Cloud) är en kraftfullare ”drag-and-drop” designer

• Mobilitet

• Båda har mobila klienter för iOS/Android/Windows

• SAP Fiori UX kräver SCP Mobile services 

• Lätt att skapa PWA och mobila appar direkt i Neptune

• Offline

• Båda stöder offline

• I SAP Fiori krävs SCP Mobiles Services, inget direkt stöd för offline i Desktop apps

• Standardfunktionalitet i Neptune



Likheter/Skillnader mellan SAP Fiori UX/Neptune UX
• Standardappar/templates

• Båda har en mängd standardappar

• SAP har flest, men de flesta kräver S/4 och är inte responsiva appar, bra ”Extensibility concept”

• Neptune har templates inom fler områden (bl a WM, PM) och massor av ”building blocks”

• Launchpad
• Kan blanda appar i respektive Launchpad

• SAP Fiori Launchpad har stark personalization funktionalitet

• Neptune Lauchpad kan ha flera appar öppna samtidigt, ha flera launchpads

• Licenser
• Båda kan licensieras per användare som abonnemang

• SAP Fiori UX är fritt via Web läsare eller i SAP Fiori klienten, SAP API Management licensieras separat 

• Att använda Neptune P9 som API plattform kostar inget extra 

+



Frågor?

•
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