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Migrasikan lingkungan 
SAP Anda dengan lebih 
mudah

Banyak organisasi yang 
mengandalkan database dan 
aplikasi SAP untuk mengelola 
bisnis mereka, dan harus 
bermigrasi ke SAP HANA dan 
S/4HANA pada tahun 2027 
agar dapat terus menerima 
dukungan dari SAP. Langkah-
langkah migrasi mencakup:

• Membuat dan 
mengonfigurasi infrastruktur 
target.

• Menyebarkan perangkat 
lunak SAP pada infrastruktur 
target.

• Mereplikasi data dari yang 
ada ke lingkungan target.

• Menguji penyiapan baru.

• Memindahkan alamat IP 
virtual ke salinan data baru.

• Menghentikan penggunaan 
lingkungan lama.

Anda dapat mengotomatisasi 
sebagian besar langkah ini 
untuk meningkatkan kecepatan 
dan akurasi migrasi Anda.

Migrasi SAP sangat penting

Lanskap SAP® Anda adalah inti dari operasi bisnis penting seperti perencanaan sumber daya 
perusahaan, manajemen rantai pasokan, dan administrasi pengalaman pelanggan. SAP HANA® 
dan SAP S/4HANA® memberikan peningkatan kecepatan, skala, dan inovasi, serta kemampuan 
cloud, untuk organisasi Anda. Untuk memanfaatkan fitur baru dan terus menerima dukungan dari 
SAP, Anda harus bermigrasi ke SAP HANA dan SAP S/4HANA paling lambat tahun 2027.

Meskipun begitu, migrasi bisa menjadi tantangan. Migrasi ke SAP/4HANA merupakan proses yang 
panjang dan kompleks. Anda harus membuat dan mengonfigurasi infrastruktur target dengan 
benar, mereplikasi data, menguji dan memvalidasi penyiapan baru, serta mengalihkan beban kerja 
ke lingkungan baru. Melakukan langkah-langkah ini secara manual dapat memakan waktu dan 
dapat menimbulkan kesalahan, yang menyebabkan terjadinya penundaan jadwal, inkonsistensi, 
ketidakakuratan, dan potensi waktu henti. 

Otomatisasi dapat membantu Anda bermigrasi ke SAP S/4HANA dengan lebih cepat, efisien, dan 
andal. Dengan platform yang tepat, Anda dapat mengotomatiskan sebagian besar langkah yang 
terlibat dalam migrasi lingkungan SAP. Faktanya, 39% anggota Komunitas SAPinsider berencana 
menggunakan otomatisasi untuk migrasi SAP S/4HANA.1

Red Hat® Ansible® Automation Platform dapat membantu Anda bermigrasi ke SAP S/4HANA® 
sekarang, serta memungkinkan Anda mengadopsi dan memperluas otomatisasi TI dan SAP Anda 
secara menyeluruh menurut kecepatan Anda sendiri.

Sederhanakan operasi SAP dengan Red Hat Ansible Automation Platform

Dasar untuk membangun dan mengoperasikan layanan otomatisasi dalam skala besar, Red Hat 
Ansible Automation Platform menyediakan semua alat dan kemampuan yang Anda butuhkan 
untuk mempersingkat migrasi SAP S/4HANA dan mengotomatiskan lingkungan TI dan SAP Anda. 
Red Hat Ansible Automation Platform menggabungkan bahasa otomatisasi yang sederhana 
dan mudah dibaca dengan lingkungan eksekusi yang dapat dikomposisi dan tepercaya, serta 
kemampuan berbagi dan kolaborasi yang berfokus pada keamanan. Beberapa tim domain dapat 
menggunakan Red Hat Ansible Automation Platform, yang memungkinkan Anda membuat, 
menskalakan, dan menyebarkan otomatisasi di seluruh organisasi Anda.

Red Hat Ansible Automation Platform adalah kerangka kerja tunggal yang membantu Anda 
mengotomatiskan semua aspek SAP dan Infrastruktur TI Anda, dari server dan perangkat 
jaringan ke sistem operasi, aplikasi, dan keamanan. Melalui modul, ini menghubungkan alat dan 
proses Anda yang ada dengan bahasa yang sama. Red Hat Ansible Automation Platform juga 
menyediakan konten khusus SAP yang dapat Anda bangun ke dalam pedoman otomatisasi dan 
digunakan dalam skenario migrasi. Dengan arsitektur tanpa agen, Anda dapat dengan mudah 
memperkenalkan otomatisasi ke dalam infrastruktur yang ada. Dan Red Hat Ansible Automation 
Platform menyertakan alat untuk membantu Anda mengoptimalkan konten dan penggunaan 
otomatisasi Anda.

Red Hat Ansible Automation Platform untuk migrasi SAP S/4HANA.

 1 SAPInside. “Mengintegrasikan Otomatisasi Proses dan SAP S/4HANA ,” Juni 2020.
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Mempercepat migrasi SAP S/4HANA

Red Hat Ansible Automation Platform menyediakan kemampuan yang dibutuhkan untuk 
mempercepat migrasi Anda ke SAP S/4HANA dan mengurangi waktu henti migrasi terkait. 
Menghubungkan tim domain dan mendorong kolaborasi dengan otomatisasi lintas fungsi. 
Menyediakan dan mengonfigurasi lingkungan target Anda secara terprogram—termasuk 
infrastruktur dan komponen jaringan, sistem operasi, dan aplikasi — sesuai dengan persyaratan 
SAP HANA dan SAP S/4HANA. Replikasi data dengan mudah ke lingkungan baru dan arahkan 
ulang alamat IP virtual. Terapkan beban kerja SAP dengan cepat ke infrastruktur baru. Organisasi 
yang menggunakan Red Hat Ansible Automation Platform mendapatkan manfaat penyebaran 
sumber daya server baru 55% lebih cepat, penyebaran penyimpanan baru 66% lebih cepat, dan 
konfigurasi sumber daya 66% lebih cepat.2

Meningkatkan keandalan lingkungan SAP 

Mengotomatisasi dengan Red Hat Ansible Automation Platform dapat membantu Anda 
meningkatkan keandalan dan konsistensi lingkungan SAP Anda. Menstandardisasi proses 
penyediaan dan konfigurasi infrastruktur di seluruh lingkungan Anda. Mengotomatisasi tugas 
manual yang rawan kesalahan untuk meningkatkan akurasi dan ketergantungan. Faktanya, 
organisasi yang menggunakan Red Hat Ansible Automation Platform mengalami 53% lebih sedikit 
waktu henti yang tidak direncanakan dan 34% lebih singkat waktu pemulihan (MTTR).2 

Menyebarkan otomatisasi di seluruh organisasi Anda

Red Hat Ansible Automation Platform menyertakan semua alat yang diperlukan untuk 
menyebarkan otomatisasi di seluruh organisasi Anda. Membangun dari otomatisasi migrasi 
Anda untuk mempersingkat manajemen infrastruktur dan pengoperasian lingkungan baru Anda. 
Menghubungkan dan mengotomatisasi sistem, alat, dan aplikasi yang ada sesuai keinginan Anda. 
Mengurangi tugas yang membosankan untuk meningkatkan efisiensi staf dan waktu luang untuk 
inovasi dan proyek bernilai tinggi. Organisasi yang menggunakan Red Hat Ansible Automation 
Platform mendapatkan tim manajemen infrastruktur TI 68% lebih produktif, tim manajemen 
lingkungan aplikasi 41% lebih efisien, dan tim keamanan TI 25% lebih efisien.2 

Pelajari lebih lanjut

Otomatisasi dapat memudahkan migrasi Anda ke SAP HANA dan SAP S/4HANA. Red Hat Ansible 
Automation Platform menyediakan alat yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kecepatan, 
efisiensi, dan keandalan migrasi sambil memberikan dasar untuk mengotomatisasi operasi hari 
ke-2.

Pelajari lebih lanjut tentang mengotomatiskan migrasi SAP Anda di redhat.com/sap.

 2 Laporan Resmi IDC, disponsori oleh Red Hat. “Red Hat Ansible Automation Improves IT Agility and Time to 
Market,” Juni 2019. Dokumen #US45090419.
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