
Intelligent
Coworking Challenge

Participe da primeira competição virtual de programação criativa para desenvolver uma 
solução SAP Business One para a vertical de coworking.

Experimente novas ideias, fomente a criatividade da sua equipe e expanda sua capacidade 
e competitividade no mercado de startups e coworking. Atualmente existe um potencial de 
aproximadamente 1.500 empresas neste segmento em solo nacional1.

Os participantes terão a oportunidade de testar tecnologias para resolver desafios da 
nova realidade pós-COVID-19, proporcionadas pela Intel e seus parceiros, diretamente nos 
ambientes de coworking da Eureka.

Regras do desafio

Participantes
• Exclusivo para parceiros SAP Business One brasileiros convidados e selecionados.
• Apenas uma equipe de até 4 participantes por parceiro.
• A inscrição será realizada através do formulário de registro disponível em “newcoworkingsolution.com”
• A participação da equipe está sujeita à aprovação dos organizadores.
• Todos os participantes selecionados receberão um kit composto de camiseta e caneca.

Objetivo
Desenvolver uma solução de coworking, baseada na Eureka, para a admnistração dos seus espaços de 
trabalho, priorizando a segurança física e mental dos seus usuários, bem como a correta operação da 
empresa.

Critérios de avaliação
• Obrigatório desenvolvimento conforme arquitetura Loosely-Coupled, com consumo obrigatório da 

Service Layer do SAP Business One, version for SAP HANA;
• Consumo de tecnologias inteligentes, como IoT, Machine Learning, Chatbot, Blockchain que agreguem 

valor à solução desenvolvida.
• Uso restrito do B1 SDK – exemplo: menus e formulários utilizando UI-API para mashups que apontem 

para a solução Loosely-Coupled;

Exemplos de soluções
• Monitoramento da temperatura dos usuários;
• Monitoramento do cumprimento do distanciamento social;
• Reserva de espaço e acesso sem contato às instalações;
• Gamification – desenvolver soluções que contenham, por exemplo, sistema de pontuação, e que espel-

hem no SAP Business One os benefícios, como descontos, notas de crédito ou outros documentos;
• Gestão da ocupação máxima dos espaços;
• Recusar automaticamente a entrada/check-in às instalações em caso de ocupação máxima e/ou 

quando exceder o limite contratual, refletindo automaticamente o impacto nas faturas e demais docu-
mentos no SAP Business One.
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1. Fonte: https://coworkingbrasil.org/censo/2019/)



Recursos Disponíveis:
• Conjunto de exemplos, protótipos, documentação e muito mais disponíveis em https://bit.ly/SMBPro-

totype e https://github.com/B1SA/hackathon;
• Especialistas SAP, Intel e Eureka disponíveis para tirar dúvidas sob demanda e sujeito à disponibilidade 

de horário.

Importante: O código desenvolvido pelo time participante não precisa ser compartilhado com nenhuma 
pessoa externa ao time de desenvolvimento. A propriedade intelectual é do próprio parceiro.

Prêmios
1º lugar – Grande vencedor
• Um Apple Watch Series 3 GPS para cada participante registrado do time vencedor;
• Um troféu para cada participante registrado do time vencedor;
• Um troféu para o parceiro do time vencedor;
• 50% de desconto na certificação da solução SAP Business One desenvolvida, se disponibilizada como 

produto em até 6 meses do anúncio do vencedor;
• Participação no programa IoT Market Ready Solutions da Intel.
• 3 meses de uso livre dos espaços compartilhados Eureka;
• 10h/mês de sala de reunião Eureka, durante 3 meses;
• 10 horas de consultoria home-office dos profissionais Eureka;
• 8 horas de consultoria de inovação da Alice Wonders (parceiro Intel);

2º e 3º lugares
• 1 troféu para o parceiro e 4 troféus individuais para cada participante registrado.

Agenda
9 de julho
Webinar de apresentação do desafio e regras gerais 

21 de julho  
Prazo limite de inscrições

23 de julho 
Confirmação dos times selecionados  

29 de julho 
Webinar de kick-off (somente para os selecionados) 

20 de agosto 
Data limite para envio do vídeo de apresentação da solução

28 de agosto
Anúncio dos 3 finalistas classificados ou do grande vencedor

4 de setembro
Data limite para envio do vídeo de apresentação da solução final dos finalistas (caso não haja ainda gran-
de vencedor)

11 de setembro
Anúncio do grande vencedor. 
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https://bit.ly/SMBPrototype
https://bit.ly/SMBPrototype
https://github.com/B1SA/hackathon

