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ย้า้ย้สภาพแวดล้อ้ม SAP ของ
คุุณไดง้า่ย้ข้�น
หลายองค์ก์รต้อ้งใช้ฐ้านข้อ้มูลูและ
แอปพลเิค์ช้นั SAP เพ่�อจััดการธุรุกจิั
ข้องต้น และต้อ้งยา้ยไปยงั SAP 
HANA และ S/4HANA ภายในปี 
2027 เพ่�อรับการสนับสนุนจัาก SAP 
ต้อ่ไป ข้ั �นต้อนการยา้ยที่ี�สำาค์ญัไดแ้ก่

• การสรา้งและกำาหนดค์า่โค์รงสรา้ง
พ่�นฐานเป้าหมูาย

• การปรับใช้ซ้อฟต้แ์วร ์SAP ใหมู่
บนโค์รงสรา้งพ่�นฐานเป้าหมูาย

• การจัำาลองข้อ้มูลูจัากสภาพแวดลอ้มู 
ที่ี�มูอียูไ่ปยงัเป้าหมูาย

• ที่ดสอบการต้ั �งค์า่ใหมู่

• การยา้ยที่ี�อยู ่IP เสมูอ่นไปยงั
สำาเนาใหมูข่้องข้อ้มูลู

• เลกิใช้ส้ภาพแวดลอ้มูเดมิู

ค์ณุสามูารถที่ำาใหข้้ั �นต้อนเหลา่นี� 
เป็นแบบอตั้โนมูตั้เิพ่�อเพิ�มู 
ค์วามูเร็วและค์วามูถกูต้อ้ง 
ข้องการยา้ยข้อ้มูลูข้องค์ณุได ้

การย้า้ย้ SAP เป็็นส่�งจำำาเป็็น
ภมููทิี่ศัน ์SAP® ข้องค์ณุเป็นแกนหลกัข้องการดำาเนนิธุรุกจิัที่ี�สำาค์ญั เช้น่ การวางแผนที่รัพยากรองค์ก์ร การจััดการ
ซพัพลายเช้น และการบรหิารค์วามูประที่บัใจัข้องลกูค์า้ SAP HANA® และ SAP S/4HANA® ช้ว่ยเพิ�มูค์วามูเร็ว 
ข้อบเข้ต้ระบบ และนวตั้กรรมู ต้ลอดจันค์วามูสามูารถข้องระบบค์ลาวดส์ำาหรับองค์ก์รข้องค์ณุ หากต้อ้งการ
ใช้ป้ระโยช้นจ์ัากค์ณุสมูบตั้ใิหมูแ่ละรับการสนับสนุนจัาก SAP ต้อ่ไป ค์ณุต้อ้งยา้ยไปยงั SAP HANA และ SAP 
S/4HANA ภายในปี 2027

อยา่งไรก็ต้ามู การยา้ยกอ็าจัเป็นเร่�องที่ี�ที่า้ที่ายเช้น่กนั การยา้ยไปยงั SAP S/4HANA เป็นกระบวนการที่ี�ใช้เ้วลา
นานและซบัซอ้น ค์ณุต้อ้งสรา้งและกำาหนดค์า่โค์รงสรา้งพ่�นฐานเป้าหมูายข้องค์ณุอยา่งถกูต้อ้ง จัำาลองข้อ้มูลู 
ที่ดสอบและต้รวจัสอบระบบใหมูข่้องค์ณุ และเปลี�ยนเสน้ที่างงานต้า่งๆ ไปยงัสภาพแวดลอ้มูใหมู ่การที่ำาต้ามู 
ข้ั �นต้อนเหลา่นี�ดว้ยต้นเองอาจัใช้เ้วลานานและเกดิข้อ้ผดิพลาดไดง้า่ย ซ่�งนำาไปสูค่์วามูลา่ช้า้ ค์วามูไมูส่อดค์ลอ้งกนั 
ค์วามูไมูถ่กูต้อ้ง และอาจัเกดิเวลาที่ี�หยดุที่ำางานได ้

ระบบอตั้โนมูตั้สิามูารถช้ว่ยใหค้์ณุยา้ยไปยงั SAP S/4HANA ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มูปีระสทิี่ธุภิาพ และเช้่�อถอ่ไดมู้ากข้่�น  
ดว้ยแพลต้ฟอรม์ูที่ี�เหมูาะสมู ค์ณุสามูารถที่ำาใหข้้ั �นต้อนสว่นใหญท่ี่ี�เกี�ยวข้อ้งกบัการยา้ยสภาพแวดลอ้มู SAP เป็น
ไปโดยอตั้โนมูตั้ ิในค์วามูเป็นจัรงิ 39% ข้องสมูาช้กิ SAPinsider Community วางแผนที่ี�จัะใช้ร้ะบบอตั้โนมูตั้ิ
สำาหรับการยา้ย SAP S/4HANA 1

Red Hat® Ansible® Automation Platform สามูารถช้ว่ยใหค้์ณุยา้ยไปยงั SAP S/4HANA ไดใ้นวนันี� และช้ว่ยให ้ 
ค์ณุสามูารถปรับใช้แ้ละข้ยายการที่ำางานอตั้โนมูตั้ทิี่ั�วที่ั �งระบบ IT และ SAP ไดต้้ามูที่ี�ค์ณุต้อ้งการ

ล้ดคุวามซับัซัอ้นของการย้า้ย้ขอ้มลู้ดว้ย้ Red Hat Ansible Automation Platform
รากฐานสำาหรับการสรา้งและใหบ้รกิารระบบอตั้โนมูตั้ใินวงกวา้งในที่ี�นี�ค์อ่ Red Hat Ansible Automation 
Platform ซ่�งมูอบเค์ร่�องมูอ่และค์วามูสามูารถที่ั �งหมูดที่ี�ค์ณุต้อ้งการเพ่�อลดค์วามูต้ดิข้ดัในการยา้ย SAP S/4HANA 
และที่ำาใหส้ภาพแวดลอ้มู IT และ SAP ข้องค์ณุเป็นแบบอตั้โนมูตั้ ิระบบนี�รวมูภาษาอตั้โนมูตั้ทิี่ี�เรยีบงา่ยและอา่น
งา่ยเข้า้กบัสภาพแวดลอ้มูการดำาเนนิการที่ี�น่าเช้่�อถอ่และสามูารถเข้ยีนได ้พรอ้มูค์วามูสามูารถในการแบง่ปัน
ข้อ้มูลูและการที่ำางานรว่มูกนัที่ี�เนน้ถง่การรักษาค์วามูปลอดภยั ที่มีูโดเมูนหลายที่มีูสามูารถใช้ ้Red Hat Ansible 
Automation Platform ได ้ซ่�งช้ว่ยใหค้์ณุสรา้ง ปรับข้นาด และปรับใช้ก้ารที่ำางานอตั้โนมูตั้ขิ้องค์ณุไดท้ี่ั�วที่ั �งองค์ก์ร

Red Hat Ansible Automation Platform เป็นเฟรมูเวริก์เดยีวที่ี�ช้ว่ยใหค้์ณุที่ำาใหท้ี่กุดา้นข้อง SAP และ 
โค์รงสรา้งพ่�นฐานดา้น IT ข้องค์ณุเป็นไปโดยอตั้โนมูตั้ ิต้ั �งแต้เ่ซริฟ์เวอรแ์ละอปุกรณเ์ค์รอ่ข้า่ย ไปจันถง่ระบบปฏิบิตั้กิาร 
แอปพลเิค์ช้นั และการรักษาค์วามูปลอดภยั ระบบนี�จัะเช้่�อมูต้อ่กบัเค์ร่�องมูอ่และกระบวนการที่ี�มูอียูด่ว้ยภาษาที่ั�วไป
ผา่นโมูดลู  Red Hat Ansible Automation Platform ยังมูเีน่�อหาเฉพาะ SAP ที่ี�ค์ณุสามูารถสรา้งลงใน playbook 
โดยอตั้โนมูตั้แิละใช้ต้้อนที่ำาการยา้ยข้อ้มูลูได ้สถาปัต้ยกรรมูแบบไรต้้วัแที่นช้ว่ยใหค้์ณุแนะนำาระบบอตั้โนมูตั้ใิน
โค์รงสรา้งพ่�นฐานที่ี�มูอียูไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย และ Red Hat Ansible Automation Platform ก็มูเีค์ร่�องมูอ่ที่ี�จัะช้ว่ย
ค์ณุปรับแต้ง่เน่�อหาและการใช้ง้านระบบอตั้โนมูตั้ขิ้องค์ณุใหเ้หมูาะสมู

Red Hat Ansible Automation Platform มูอบประโยช้นม์ูากมูายสำาหรับการยา้ย SAP S/4HANA

 1 SAPinsider “การบรูณาการกระบวนการอตั้โนมูตั้แิละ SAP S/4HANA” เดอ่นมูถินุายน 2020

สรุปุ

เรง่การยา้ยข้อ้มูลู SAP S/4HANA
ปรับปรงุค์วามูเร็วและค์วามูน่าเช้่�อถอ่ในการยา้ยข้อ้มูลูดว้ย Red Hat Ansible Automation Platform
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เรง่การย้า้ย้ขอ้มลู้ SAP S/4HANA
Red Hat Ansible Automation Platform มูคี์วามูสามูารถที่ี�จัำาเป็นในการเรง่การยา้ยข้อ้มูลูข้องค์ณุ ไปยงั  
SAP S/4HANA และลดเวลาหยดุที่ำางานข้องการยา้ยข้อ้มูลูที่ี�เกี�ยวข้อ้ง เช้่�อมูต้อ่ที่มีูโดเมูนและสนับสนุนการที่ำางาน 
รว่มูกนัดว้ยระบบอตั้โนมูตั้ขิ้า้มูสายงาน จััดเต้รยีมูและกำาหนดค์า่สภาพแวดลอ้มูเป้าหมูายข้องค์ณุโดยโปรแกรมู 
รวมูถง่สว่นประกอบโค์รงสรา้งพ่�นฐานและเค์รอ่ข้า่ย ระบบปฏิบิตั้กิาร พรอ้มูแอปพลเิค์ช้นัต้ามูข้อ้กำาหนดข้อง 
SAP HANA และ SAP S/4HANA จัำาลองข้อ้มูลูไปยงั สภาพแวดลอ้มูใหมูแ่ละเปลี�ยนเสน้ที่างที่ี�อยู ่IP ออนไลน์
ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ปรับใช้ป้รมิูาณงาน SAP อยา่งรวดเร็วบน โค์รงสรา้งพ่�นฐานใหมู ่องค์ก์รที่ี�ใช้ ้Red Hat Ansible 
Automation Platform จัะพบกบัการปรับใช้ท้ี่รัพยากรเซริฟ์เวอรใ์หมูท่ี่ี�เร็วข้่�น 55% การปรับใช้ท้ี่ี�เกบ็ข้อ้มูลูใหมู ่
ที่ี�เร็วข้่�น 66% และการกำาหนดค์า่ที่รัพยากรที่ี�เร็วข้่�น 66%2

เพ่�มคุวามนา่เชีื�อถือืของสภาพแวดล้อ้ม SAP 
การที่ำางานอตั้โนมูตั้ดิว้ย Red Hat Ansible Automation Platform สามูารถช้ว่ยเพิ�มูค์วามูน่าเช้่�อถอ่และ 
ค์วามูสอดค์ลอ้งข้องสภาพแวดลอ้มู SAP ข้องค์ณุได ้สรา้งมูาต้รฐานกระบวนการจััดเต้รยีมูและกำาหนดค์า่ 
โค์รงสรา้งพ่�นฐานที่ั�วที่ั �งสภาพแวดลอ้มูข้องค์ณุ ต้ั �งระบบอตั้โนมูตั้สิำาหรับการที่ำางานดว้ยต้นเองที่ี�อาจัเกดิข้อ้ผดิพลาดได ้ 
เพ่�อปรับปรงุค์วามูแมูน่ยำาและค์วามูน่าเช้่�อถอ่ ที่ี�จัรงิแลว้ องค์ก์รที่ี�ใช้ ้Red Hat Ansible Automation Platform 
ประสบปัญหาการหยดุ ที่ำางานโดยไมูไ่ดว้างแผนไวถ้ง่ 53% และเวลาการกูค้์น่เฉลี�ย (MTTR) สั �นลง 34%2 

ป็รบัใชีร้ะบบอตัโนมตัท่ั่ ั�วทั่ ั�งองคุก์รของคุณุ
Red Hat Ansible Automation Platform มูเีค์ร่�องมูอ่ที่ั �งหมูดที่ี�จัำาเป็นในการปรับใช้ก้บัระบบอตั้โนมูตั้ทิี่ั�วที่ั �ง
องค์ก์รข้องค์ณุ สรา้งจัากระบบอตั้โนมูตั้ใินการยา้ยข้อ้มูลูข้องค์ณุเพ่�อเพิ�มูค์วามูค์ลอ่งต้วัในการจััดการ 
โค์รงสรา้งพ่�นฐานและการที่ำางานข้องสภาพแวดลอ้มูใหมูข่้องค์ณุ เช้่�อมูต้อ่และที่ำาใหร้ะบบ เค์ร่�องมูอ่ และแอปพลเิค์ช้นั 
ที่ี�มูอียูเ่ป็นไปโดยอตั้โนมูตั้ติ้ามูที่ี�ค์ณุต้อ้งการ ลดงานที่ี�น่าเบ่�อเพ่�อเพิ�มูประสทิี่ธุภิาพข้องพนักงานและเวลาวา่งสำาหรับ 
นวตั้กรรมูและโค์รงการที่ี�สรา้งมูลูค์า่ไดส้งู องค์ก์รที่ี�ใช้ ้Red Hat Ansible Automation Platform จัะมูทีี่มีูการ
จััดการโค์รงสรา้งพ่�นฐานดา้นไอที่ทีี่ี�มูปีระสทิี่ธุภิาพมูากข้่�น 68% ที่มีูการจััดการสภาพแวดลอ้มูแอปพลเิค์ช้นัที่ี�มูี
ประสทิี่ธุภิาพมูากข้่�น 41% และที่มีูรักษาค์วามูปลอดภยัดา้นไอที่ทีี่ี�มูปีระสทิี่ธุภิาพมูากข้่�น 25%2 

เรย่้นรูเ้พ ่�มเตม่
ระบบอตั้โนมูตั้ชิ้ว่ยใหก้ารยา้ยข้อ้มูลูข้องค์ณุไปยงั SAP HANA และ SAP S/4HANA ที่ำาไดอ้ยา่งงา่ยข้่�น Red Hat 
Ansible Automation Platform มูอบเค์ร่�องมูอ่ที่ี�ค์ณุต้อ้งการเพ่�อเพิ�มูค์วามูเร็ว ประสทิี่ธุภิาพ และค์วามูน่าเช้่�อถอ่
ข้องการยา้ย ในข้ณะที่ี�วางรากฐานสำาหรับการดำาเนนิการอตั้โนมูตั้ใินวนัที่ี� 2

เรย่้นรูเ้พ ่�มเตม่เก่�ย้วกบัการย้า้ย้ SAP ของคุณุโดย้อตัโนมตัไ่ดท้ั่ ่� redhat.com/sap

 2 IDC White Paper สนับสนุนโดย Red Hat “Red Hat Ansible Automation ช้ว่ยเพิ�มูค์วามูค์ลอ่งต้วัดา้น IT และเวลาออกสูต่้ลาด” 
เดอ่นมูถินุายน 2019 เอกสาร #US45090419
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