
t pengelolaan dan analisis data



Architecture Use-Cases  

ABACUS menyediakan sepenuhnya berbagai macam model dan arsitektur, mendukung beberapa kasus penggunaan standar diantaranya:  

Program Dukungan  

& Pelatihan User   

• Bantuan 24/7; konsultasi secara daring dan/atau melalui training 

• Akses forum dalam komunitas kami dan ABACUS Academy 

• Program Rapid Starter dan Costumer Success untuk hasil yang 

optimal, termasuk ABACUS Technical Specialist (informasi selanjutnya 

tersedia melalui permintaan) 

Persyaratan Teknis ABACUS 

Mendukung Sistem Operasi: Microsoft Windows 32-bit atau 64-

bit, Windows 10 (v1607 atau lebih), .NET Framework 4.7.2, MS Visio 

2003 atau lebih tinggi untuk Visio Import/Export. MS Excel 2003 

atau lebih tinggi untuk Import/Export Excel format dokumen .xls (no 

requirement for .xlsx). Untuk SQL Server Import/Export, SQL Server 

2005 atau yang lebih baru. 

Untuk laporan otomatis: Microsoft SQL Server 2016 R2 Report 

Builder 3.0 (tersedia gratis). Minimum versi browser untuk laporan 

online: Internet Explorer 11, Firefox 53, Safari 11, Chrome 57, 

Microsoft Edge 16. 

ABACUS Cloud 

ABACUS Cloud memberikan pengalaman berbasis browser. Bukan hanya server berbasis cloud ataupun hanya repositori 

berbasis cloud. Tinggalkan proses instalasi yang ‘ribet’, dan nikmati akses lengkap ke setiap fitur ABACUS melalui browser  

Anda. Lanjutkan dengan mudah pemodelan dan transformasi perusahaan Anda dengan ABACUS dimanapun dan kapanpun. 

• Berkolaborasi secara bersamaan melalui cloud dan dapat dipastikan informasi akan sampai ke tujuan Anda tepat waktu.  

• Membuat model menggunakan framework favorit Anda termasuk. TOGAF ArchiMate dan BPMN – di browser Anda. 

• Tanpa repot untuk instalasi dan konfigurasi klien. Kompatibel dengan berbagai macam browser HTML5.  

• Rancang berbagai macam metamodel, lakukan analisis, rencanakan roadmap perusahaan – cukup dengan browser yang Anda miliki. 

• Gunakan ‘Drag and Drop’ saja dari desktop Anda melalui browser antarmuka pengguna. 

Persyaratan Teknis ABACUS Cloud 

 

Kompatibel pada semua browser HTML5 seperti  

Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, dan 

lainnya. 

• Strategi dan Transformasi Digital 

• Rasionalisasi Aplikasi 

• Migrasi Cloud dan Arsitektur 

• Keamanan Siber 

• Privasi dan Tata Kelola Data 

• Manajemen Technical Debt 

• Inovasi dan Ide Enterprise 

• Kolaborasi Data Manajemen 

• Analisis IT dan Finansial (Pengeluaran, 

Resiko, dan lainnya 



Adaptor dan Integrasi 

ABACUS mendukung arsitek melalui berbagai gaya dan pendekatan yang sangat luas untuk mempercepat Anda dalam mencapai tujuan 

bisnis dan teknis yang Anda harapkan. Dengan adaptor dan integrator tools ini, Anda dapat mengimpor atau memetakan ke data  

perusahaan dari SharePoint dan Google Spreadsheet. Anda juga dapat memanfaatkan data terkini dari ServiceNow dan Flexera  

Technopedia untuk memastikan model yang Anda buat akurat dan terbarukan. 

MS SHAREPOINT SYNC  

• Gunakan data SharePoint Anda sebagai repositori Enterprise Architecture di 

ABACUS 

• Buat daftar SharePoint baru langsung dari data ABACUS 

• Sinkronkan daa dari dan menuju Sharepoint Lists yang sudah ada 

• Buat model arsitektur berdasarkan keadaan masa kini dan buat roadmap 

untuk gambaran masa yang akan datang, berdasarkan SharePoint Lists 

• ABACUS SharePoint Sync mendukung pengumpulan data berbagai kelompok: 

anggota organisasi Anda dapat berkontribusi dalam memberikan data saat 

bekerja dengan interface SharePoint yang sudah familiar (biasa digunakan 

sebelumnya).  

 

PERSYARATAN TEKNIS: 

MS SharePoint 2010, 2013, 2016 atau SharePoint Online (Office 365) 

R ES T  AP I   

• REST API yang dapat dibaca dan ditulis memungkinkan data dari berbagai 

sumber untuk ditukar dengan ABACUS melalui open standards 

• Buat pertanyaan simpel menggunakan OData untuk memfilter dan 

menggabungkan informasi 

• Akses informasi ABACUS secara real-time melalui interface standar 

COLLABORATION INTEGRATIONS  

• Akses dengan lancar ke data arsitektur dan analitik melalui Microsoft Teams, 

Confluence dan lainnya, serta SSO. 

• Impor Visio, UML, BPMN, atau diagram dan bagan alur lainnya ke ABACUS. 

Hubungkan mereka ke elemen lain di repositori Anda. Saat konten diubah, 

pembaruan akan berjalan secara otomatis ke berbagai diagram dan data 

• Diskusikan perubahan dengan integrasi chat dan pemberitahuan email tentang 

pengeditan 

• Permission-based dasbor alur kerja untuk pengelolaan data yang cepat, ideasi, 

dan pengawasan stakeholder 

FLEXERA TECHNOPEDIA SYNC 

• Akses database Technopedia lebih dari 1.000.000 software dan hardware, 

termasuk informasi lengkap dan terkini tentang vendor, versi, siklus hidup, dan 

lainnya 

• Perbarui secara otomatis detail aplikasi dan teknologi yang dikelola di ABACUS 

dengan informasi terkini tentang aset-aset tersebut yang bersumber langsung 

dari vendornya 

• Identifikasi dengan cepat aplikasi dan teknologi dalam portofolio Anda yang 

mencapai akhir masa pakainya (dan berisiko tidak didukung oleh vendor) 

 

PERSYARATAN TEKNIS: 

 Aktif langganan Flexera Technopedia  

 

GOOGLE SHEETS SYNC  

• Dapatkan akses langsung Google Sheets yang tersimpan pada Google Drive, 

import dan export ke dalam ABACUS dari dokumen-dokumen tersebut. Tidak 

diperlukan file atau langkah perantara. 

• Katalog dapat berpindah-pindah dengan mudah dari dan menuju Google 

Sheets 

• Kumpulkan, analisis, dan sajikan data Google Spreadsheet kepada stakeholder 

yang tidak memiliki akses ABACUS 

• Perbaharui Google Sheets yang ada dengan data dari ABACUS 

 

PERSYARATAN TEKNIS: 

Akun Google dengan akses Google Drive 

SERVICENOW SYNC 

• Dapatkan visibilitas informasi terkini yang akurat dengan model yang Anda 

buat melalui Self-Service atau Automated-Delivery ServiceNow Data 

• Identifikasi dalam sekejap mata saat aset-aset TI mencapai akhir masa 

pakainya atau tidak diperlukan lagi 

• Memanfaatkan layanan, infrastruktur, dan item lain yang dikuasai oada 

ServiceNow di dalam model ABACUS Anda 

• Petakan data dari segala kolom pada ServiceNow ke segala atribut 

komponen di ABACUS melalui kotak dialog sederhana berbasis GUI 

• Hubungkan data ServiceNow dengan berbagai objek yang dikelola di 

ABACUS seperti layaknya sistem lainnya 

• Visualisasikan hubungan end-to-end yang sudah ada di semua data 

ServiceNow bersama dengan data tambahan yang diambil dalam ABACUS 

• Impor data sesuai kebutuhan atau biarkan ABACUS memperbaharui data 

secara otomatis berdasarkan jadwal pengiriman 

 

PERSYARATAN TEKNIS: 

Versi ServiceNow apapun yang mendukung Table API V2 



If you have a question about whether ABACUS supports features necessary for your practice, please email sales@avolutionsoftware.com  
 

www.avolutionsoftware.com | abacus@avolutionsoftware.com   

 

Fungsionalitas Pengguna*  
 
 

ABACUS Studio 

Users 

 
 

ABACUS Enterprise 

Modelers 

 
 

ABACUS Enterprise 

Editors 

 

ABACUS Enterprise 

Viewers 

Membuat project dengan lebih dari 100+ framework, termasuk 

TOGAF, ArchiMate, BPMN, SABSA, NIST, PCF, dan lainnya.  ✓    

Membuat model bisnis, aplikasi, dan layer teknologi dengan 

menggunakan berbagai macam diagram, chart, matriks, dan 

lainnya.  

✓ ✓   

Buat dan edit diagram yang menjelaskan proses dan alur kerja, 

terintegrasi dengan repositori yang Anda milikki.**  ✓ ✓   

Buat dan edit dasbor interaktif dengan KPI, visualisasi data, 

chart, diagram, matriks, dan lain-lain di dalamnya,**   ✓ ✓  
Edit dan tambahkan data dalam katalog berbasis browser 

secara real-time, menjaga repositori yang anda miliki selalu 

terbaharui.  

 ✓ ✓  

Sematkan dasbor atau portofolio digital di Microsoft Teams, 

dan lain-lain, atau kirim melalui tautan email.   ✓ ✓ ✓ 
Gunakan Gantt Charts untuk melacak timeline pekerjaan Anda, 

tanggal penting beberapa projek yang akan Anda jalani, siklus 

hidup teknologi, berbagai risiko, dan lainnya.**  

 
✓ ✓ ✓ 

Pantau kegiatan operasional digital melalui dasbor: KPI, 

timeline, dan gunakan filter untuk melihat berbagai sub data.   ✓ ✓ ✓ 
Analisis ketergantungan dan dampak dengan Graph View.  

 ✓ ✓ ✓ 
Kelola tampilan katalog: urutan, sortir, perataan, dan lain-lain.  

✓ ✓ ✓ ✓ 
Export berbagai katalog/lists ke dalam Excel.  

✓ ✓ ✓ ✓ 
Machine Learning untuk penyelesaian dan prediksi data.   

✓ ✓  
Desain analitik menggunakan algoritma pra-konfigurasi atau 

algoritma tanpa kode. Sesuaikan rumus untuk menghitung KPI 

khusus untuk bisnis Anda: biaya, risiko, ROI, reliabilitas, dan 

lainnya.  

 

✓ 
   

Buat beberapa skenario masa depan dan gunakan diff/sync 

untuk membandingkan arsitektur.  

 

✓    

Buat laporan dan export kedalam file Microsoft Word, Excel, 

atau PDF.  ✓  
 

  

Dapat lakukan perpindahan data perusahaan dari Excel, Visio, 

CMDB, dan lain-lain. Impor Visio, UML, BPMN, diagram, dan.  ✓    

Siapkan pre-built integrations atau gunakan REST API yang 

dapat dibaca/ditulis oleh ABACUS.  ✓    

Memodifikasi metamodel termasuk tipe, atribut, dan lain-lain.  
✓ ✓ ✓  

Lakukan penjejakan audit pada perubahan yang dilakukan di 

repositori.  ✓ ✓ ✓ 
 

Akses baca (read-only)     
✓ 

*Ini hanya ringkasan; fitur dan fungsionalitas mungkin bergantung pada izin khusus yang diaktifkan oleh administrator dan paket yang Anda pilih. Perhatikan juga bahwa 

diagram, artefak, dan output tersedia di ABACUS Enterprise, meskipun seperti yang ditunjukkan di atas, beberapa dibuat atau dikelola di ABACUS Studio. 

**Memerlukan Akses Configurer  

ABACUS Studio dan ABACUS Enterprise User Types 


