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โซึ้ลึช้้นัโอเพนซึ้อรีส์ของ Red Hat® รีองรัีบลึก้ค์ �า SAP® ในขณะที่ี�ลึก้ค์ �าด้งักลึา่ว่เปลึี�ยนรีป้แบบ
เที่ค์โนโลึยไีปเป็นแบบด้จิทิี่ลัึ

พบกบั 10 เหตุผุลึที่ี�ตุ �องเลึอืก Red Hat เพื�อใช้ �งาน พัฒนา ลึด้ค์ว่ามซึ้บัซึ้ �อน แลึะขยายกรีะบว่นการี
ที่างธุรุีกจิแบบค์รีบว่งจรีสำาหรัีบปรีมิาณงาน SAP จากที่ั �งรีะบบในบรีษัิัที่แลึะรีะบบค์ลึาว่ด้์

บทน่ำา
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บรีษัิัที่กว่า่ 90% ใน Fortune 500 ใช้ � Red Hat 
Enterprise Linux®3 รีว่มถงึลึก้ค์ �า SAP ที่ี�เพิ�ม
จำานว่นขึ�นอยา่งรีว่ด้เร็ีว่ 

องคก์รท่�ใชื่ ้SAP รี้ �ว่า่สามารีถไว่ �ว่างใจ Red Hat ได้ � 1 Red Hat เป็นผ้ �นำาด้ �านเที่ค์โนโลึย ี
โอเพนซึ้อรีส์ที่ี�ได้ �รัีบการีพสิจ้นแ์ลึ �ว่ โด้ยเป็นบรีษัิัที่โอเพนซึ้อรีส์แหง่แรีกที่ี�มรีีายได้ �เกนิ  
1 พันลึ �านด้อลึลึารีส์หรัีฐ

1 2

3

บทท่� 01

1 “Our company.” Red Hat, เข �าถงึเมื�อ 14 มถินุายน 2021. 
2   งานว่จัิย Forrester. “The Forrester Wave: Infrastructure Automation Platforms Q3 2020,” 2020
 3 ข �อมล้ึลึก้ค์ �า Red Hat แลึะรีายช้ื�อ Fortune 500 สำาหรัีบปี 2020 
4  The Forrester Wave: “The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms Q3 2020,” 2020

Red Hat ได้ �รัีบเลึอืกให �เป็นผ้ �นำาในแพลึตุฟอรีม์
การีพัฒนาค์อนเที่นเนอรีแ์บบมลัึตุคิ์ลึาว่ด้ใ์น
รีายงาน Forrester Wave ปรีะจำาไตุรีมาสที่ี� 3 
ปี 20204

นอกจากนี� Red Hat ยงัได้ �รัีบเลึอืกให �เป็นผ้ �นำา
ด้ �านแพลึตุฟอรีม์รีะบบอตัุโนมตัุสิำาหรัีบโค์รีงสรี �าง
พื�นฐานในรีายงาน Forrester Wave ปรีะจำา
ไตุรีมาสที่ี� 3 ปี 20202

ความน่า่เชื่่�อถือ่

โซลูชูื่น่่ของ Red Hat เหมาะสมอย่า่งย่่�งกบ่ลูกูคา้ท่�ตอ้งการ
แพลูตฟอรม์ระบบอต่โน่มต่แ่บบองคร์วมท่�รวมเขา้กบ่โครงสรา้ง
พ่�น่ฐาน่ของผูจ้ำาหน่า่ย่ราย่อ่�น่ๆ มากมาย่2

The Forrester WaveTM: แพลึตุฟอรีม์รีะบบอตัุโนมตัุสิำาหรัีบโค์รีงสรี �างพื�นฐาน ไตุรีมาสที่ี� 3 ปี 2020

4

http://redhat.com/about/company
https://www.redhat.com/en/resources/forrester-wave-infrastructure-automation-analyst-asset
https://www.redhat.com/en/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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ลูกูคา้ SAP สามารถืใช้ � Red โซึ้ลึช้้นัอยา่งมั�นใจ โด้ยรี้ �ว่า่ Red Hat มกีารีเช้ื�อมตุอ่ที่ั�ว่โลึก ค์ว่าม
สามารีถแลึะค์ว่ามเช้ี�ยว่ช้าญด้ �านโอเพนซึ้อรีส์ที่ี�กว่ �างขว่าง พอรีต์ุโฟลึโิอเที่ค์โนโลึยทีี่ี�สมบร้ีณแ์ลึะ
แข็งแกรีง่ แลึะค์ว่ามสมัพันธุท์ี่ี�กว่ �างขว่างกบั SAP

บทท่� 02

ความม ่�น่ใจ

Red Hat แลึะ SAP เป็นพันธุมติุรีที่ี�แข็งแกรีง่
แลึะมปีรีะว่ตัุริีว่่มกนักว่า่ 20 ปีแหง่การีรีว่่ม
สรี �างสรีรีค์น์ว่ตัุกรีรีม Red Hat ได้ �รัีบเลึอืก
ให �เป็น Linux รีุน่แรีกที่ี�ใช้ � SAP5 เมื�อ 20 กว่า่
ปีที่ี�แลึ �ว่ แลึะที่ั �ง Red Hat แลึะ SAP ยงัค์ง
เป็นลึก้ค์ �าแลึะเป็นผ้ �สนับสนุนโซึ้ลึช้้นัของกนั
แลึะกนั

Red Hat มผี้ �เช้ี�ยว่ช้าญด้ �าน SAP รีะด้บัโลึก ที่ี�มุง่มั�นเพื�อช้ว่่ยให �องค์ก์รีขยายฐานค์ว่ามรี้ �ของตุน  
ผ้ �เช้ี�ยว่ช้าญเหลึา่นี� ได้ �แก่

Red Hat Consulting 
สำาหรัีบ SAP

ผ้ �จัด้การีบญัช้ดี้ �านเที่ค์นคิ์
ของ Red Hat SAP เพื�อ
เพิ�มปรีะสทิี่ธุภิาพการีใช้ �
โซึ้ลึช้้นั SAP ของค์ณุบน
เที่ค์โนโลึย ีRed Hat

บรีกิารีธุรุีกจิที่ั�ว่โลึก
ของ IBM จากบรีษัิัที่-
แมข่อง Red Hat
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Red Hat เป็นผ้ �สนับสนุนหลึกัในช้มุช้นโอเพน-
ซึ้อรีส์ แลึะเป็นหนึ�งในบรีษัิัที่แรีกๆ ที่ี�ที่ำางานรีว่่ม
กบั Google บน Kubernetes แม �กรีะที่ั�งกอ่นที่ี�
จะเปิด้ตุวั่ Red Hat ยงัค์งเป็นผ้ �สนับสนุนหลึกัใน
โค์รีงการีรีเิรีิ�มของ Kubernetes6 แลึะในปี 2020 
ได้ �ที่ำางานรีว่่มกบั SAP ในโค์รีงการีค์อนเที่นเนอรี ์
Kubernetes ภายในของตุนเอง7

5 การีแถลึงขา่ว่ของ Red Hat รีายงานว่า่ “SAP Venture Fund makes equity investment in Red Hat.” 30 มนีาค์ม 1999 
6 มล้ึนธิุ ิCloud Native Computing “Kubernetes companies statistics.” เข �าถงึเมื�อ 6 พฤษัภาค์ม 2021
7 บล็ึอก Red Hat “IBM and SAP: Collaborating on bridging the intelligent enterprise with a cloud-native future.” มถินุายน 2020

5

https://www.redhat.com/de/about/press-releases/press-venturefund
https://k8s.devstats.cncf.io/d/9/companies-table?orgId=1
https://www.redhat.com/en/blog/red-hat-ibm-and-sap-collaborating-bridging-intelligent-enterprise-cloud-native-future
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นอกจากนี� Red Hat ยงัมรีีะบบ-
นเิว่ศขนาด้ใหญท่ี่ี�ปรีะกอบด้ �ว่ย
พันธุมติุรีด้ �านซึ้อฟตุแ์ว่รีแ์ลึะ
ฮารีด์้แว่รี ์ผ้ �รีว่มรีะบบ แลึะผ้ �
ที่ำางานรีว่่มกนั เพื�อให �ค์ณุได้ �ส ิ�ง
ที่ี�ตุ �องการี

ยิ�งกว่า่นั�น Red Hat ยงัช้ว่่ยให �การีสนับสนุน
เป็นเรีื�องงา่ยแลึะไมยุ่ง่ยาก Red Hat ที่ำางาน
รีว่่มกบั SAP แลึะผ้ �ให �บรีกิารีด้ �านฮารีด์้แว่รีแ์ลึะ
รีะบบค์ลึาว่ด้ท์ี่ี�ผา่นการีรัีบรีอง เพื�อมอบการี
สนับสนุนแบบบร้ีณาการีให �กบัที่ั �งรีะบบของค์ณุ 
ที่มีสนับสนุนจะที่ำางานรีว่่มกนัเพื�อรีะบปัุญหา
ที่ี�ซึ้อ่นอย้แ่ลึะแก �ไขปัญหาอยา่งรีว่ด้เร็ีว่แลึะมี
ปรีะสทิี่ธุภิาพ

Henrik Voss
ผ้ �ให �ค์ำาปรีกึษัาในบรีษัิัที่ SAP  
หน่ว่ยธุรุีกจิที่ี�มคี์ว่ามน่าเช้ื�อถอืสง้  
Unimicron Germany8

การมค่ำาแน่ะน่ำาจากผู ้

เชื่่�ย่วชื่าญ คำาชื่่�แน่ะ แลูะ

ความชื่ว่ย่เหลูอ่ใน่การ

ทดสอบจาก Red Hat น่ ่�น่

มค่า่อย่า่งย่่�งเพ่�อใหแ้น่ใ่จวา่

เราไดเ้ลูอ่กการผสมผสาน่ท่�

ดท่ ่�สดุของเทคโน่โลูย่ ่Red 

Hat แลูะเทคโน่โลูย่ ่SAP 

แลูะไดร้บ่ประโย่ชื่น่ส์งูสดุ

จากการลูงทนุ่ของเรา

8 ภาพรีว่มค์ว่ามสำาเร็ีจของลึก้ค์ �า Red Hat “Unimicron builds reliable foundation for SAP S/4HANA with Red Hat.” พฤศจกิายน 2019

https://www.redhat.com/en/resources/unimicron-success-snapshot?source=resourcelisting&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type%3ACase+study&search=Unimicron
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Red Hat มพีอรีต์ุโฟลึโิอเที่ค์โนโลึยทีี่ี�ที่รีงพลึงัเพื�อรีองรัีบค์ว่ามตุ �องการีด้ �าน SAP ของค์ณุในขณะนี� 
แลึะค์ว่ามยดื้หยุน่เพื�อรีองรัีบการีเตุบิโตุแลึะนว่ตัุกรีรีมในอนาค์ตุ ตุั �งแตุโ่ซึ้ลึช้้นัมาตุรีฐานสำาหรัีบรีะบบ
อตัุโนมตัุ ิการีจัด้การี แลึะการีผสานรีว่ม ไปจนถงึการีที่ำาค์อนเที่นเนอรีแ์อปแลึะไฮบรีดิ้ค์ลึาว่ด้แ์บบเปิด้ 
จงึที่ำาให �พอรีต์ุโฟลึโิอ SAP ของ Red Hat รีองรัีบรีะบบในองค์ก์รีหรีอืรีะบบบนค์ลึาว่ด้ไ์ด้ �ที่กุปรีะเภที่

บทท่� 03

ความสมำ�าเสมอ

Red Hat มโีค์รีงสรี �างพื�นฐานเปิด้แบบค์รีบว่งจรี
ที่ี�สมบร้ีณส์ำาหรัีบปรีมิาณงาน SAP ที่ั �งหมด้ จงึ
สรี �างรีากฐานที่ี�เหมาะสมสำาหรัีบไฮบรีดิ้ค์ลึาว่ด้ ์
แลึะการีใช้ �เค์รีื�องมอืของไฮบรีดิ้ค์ลึาว่ด้์

7 8
Red Hat มพีอรีต์ุโฟลึโิอที่ี�หลึากหลึายซึ้ึ�งให �
ค์ว่ามสามารีถในการีปรัีบขนาด้ ค์ว่ามเสถยีรี 
ค์ว่ามยดื้หยุน่ แลึะค์ว่ามปลึอด้ภยัที่ี�ได้ �รัีบการี
ปรัีบปรีงุสำาหรัีบปรีมิาณงาน SAP 

เน่่�องจากเทคโน่โลูย่ท่่�รองรบ่ระบบคลูาวด ์เชื่น่่ คอน่เทน่เน่อรแ์ลูะ 
Kubernetes เตบ่โตอย่า่งรวดเร็ว เทคโน่โลูย่เ่หลูา่น่่�จงึกลูาย่เป็น่วธ่ี่
ใหมท่ ่�ตอ้งการใน่การสรา้งการใชื่ง้าน่ซอฟตแ์วรใ์หมแ่ลูะปรบ่ปรงุ
แอปท่�มอ่ยู่ใ่หท้น่่สมย่่ใน่ปรม่าณมากแลูะท ่�วท ่�งระบบคลูาวด9์

The Forrester WaveTM: แพลึตุฟอรีม์การีพัฒนาค์อนเที่นเนอรีแ์บบมลัึตุคิ์ลึาว่ด้ ์ไตุรีมาสที่ี� 3 ปี 2020

9  การีว่จัิยของ Forrester: “The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms Q3 2020,” 2020

7

https://www.redhat.com/en/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material


8

Red Hat ช้ว่่ยให �ลึก้ค์ �า SAP หลึดุ้พ �นจากพันธุะที่ี�ผก้มดั้กบัผ้ �ให �บรีกิารี ตุดั้สนิใจตุามเงื�อนไขของค์ณุ
เอง โด้ยเลึอืกเที่ค์โนโลึยทีี่ี�ค์ณุตุ �องการี ว่ธิุทีี่ี�ค์ณุตุ �องการี แลึะในเว่ลึาที่ี�ค์ณุตุ �องการี ด้ �ว่ย Red Hat 
Enterprise Linux ที่ี�มสีว่่นแบง่ 35.1% ของการีปรัีบใช้ �รีะบบปฏิบิตัุกิารีเซึ้ริีฟ์เว่อรีแ์บบช้ำารีะเงนิโด้ย
รีว่ม 10 การีใช้ �ปรีมิาณงาน SAP ของค์ณุบนเที่ค์โนโลึย ีRed Hat อาจเป็นสว่่นเสรีมิสำาหรัีบรีะบบไอที่ี
ของค์ณุ ซึ้ึ�งที่ำาให �การีเปลึี�ยนแปลึงงา่ยขึ�น

9

ลูกูคา้อา้งอง่ใหค้ะแน่น่ [Red Hat] OpenShift® สงูสำาหรบ่บรก่าร
แลูะการสน่บ่สน่นุ่ลูกูคา้ระดบ่เฟ่รส์คลูาส การชื่ว่ย่เหลูอ่ใน่โอเพน่-
ซอรส์ ความกวา้งของฟ่เจอร ์ความย่ด่หยุ่น่่ใน่การปรบ่ใชื่ ้แลูะ
ความเร็วของน่วต่กรรม11

10  “Red Hat: Leading the enterprise Linux server market,” Red Hat, 5 ธุนัว่าค์ม 2019
11   การีว่จัิยของ Forrester: “The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms Q3 2020,” 2020

The Forrester WaveTM: แพลึตุฟอรีม์การีพัฒนาค์อนเที่นเนอรีแ์บบมลัึตุคิ์ลึาว่ด้ ์ไตุรีมาสที่ี� 3 ปี 2020

https://www.redhat.com/en/blog/red-hat-leading-enterprise-linux-server-market
https://www.redhat.com/en/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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Red Hat ให �มากกว่า่แค์ร่ีะบบปฏิบิตัุกิารี เลึอืกรีากฐานแลึะการีใช้ �งานแบบเด้ยีว่ที่ี�สอด้ค์ลึ �องกนัสำาหรัีบ 
SAP แลึะปรีมิาณงานที่ี�ไมใ่ช้ ่SAP 

บทท่� 04

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions เป็นช้ดุ้ผลึติุภณัฑ์ท์ี่ี�มรีีาค์าที่ี�แขง่ขนัได้ � ผา่นการีตุรีว่จ
สอบ ได้ �รัีบการีรัีบรีอง รีองรัีบ แลึะออกแบบรีว่่มกบั SAP นอกจากนี�ยงัที่ำาหน �าที่ี�เป็นหวั่ใจหลึกัของ
พอรีต์ุโฟลึโิอรีะบบไฮบรีดิ้ค์ลึาว่ด้แ์บบเปิด้ของ Red Hat

10

12     บที่สรีปุที่างธุรุีกจิของ IDC สนับสนุนโด้ย Red Hat, The business value of using Red Hat
    Open Source Solutions for SAP workloads, #US47835721, มถินุายน 2021

การีว่จัิยของ IDC พจิารีณามล้ึค์า่ที่าง
ธุรุีกจิของการีใช้ �โซึ้ลึช้้นัโอเพนซึ้อรีส์
ของ Red Hat สำาหรัีบปรีมิาณงาน SAP 
แลึะพบว่า่มปีรีะโยช้นด์้งันี�12

ที่มีโค์รีงสรี �างพื�นฐานด้ �านไอที่มีี
ปรีะสทิี่ธุภิาพมากขึ�น 61%

ค์ว่ามปลึอด้ภยัด้ �านไอที่มี ี
ปรีะสทิี่ธุภิาพมากขึ�น 24%

การีปรัีบใช้ �ที่รัีพยากรีการีค์ำานว่ณใหม่
เร็ีว่ขึ�น 54%

การีปรัีบใช้ �ที่รัีพยากรีการีจัด้เกบ็ข �อมล้ึ
ใหมเ่ร็ีว่ขึ�น 63%

ผลึการีที่ำางานของนักพัฒนาเพิ�มขึ�น 
32%

ว่งจรีช้วี่ติุการีพัฒนาสำาหรัีบ
แอปพลึเิค์ช้นัใหมเ่ร็ีว่ขึ�น 24%

ปรบ่ ตามความตอ้งการของคณุ

https://www.redhat.com/en/resources/business-value-using-red-hat-open-source-solutions-sap
https://www.redhat.com/en/resources/business-value-using-red-hat-open-source-solutions-sap
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Red Hat Enterprise Linux 
สำาหรบ่โซลูชูื่น่่ SAP ย่ง่ประกอบ
ไปดว้ย่

Red Hat Enterprise Linux เป็นรีะบบ
ปฏิบิตัุกิารี (OS) อจัฉรียิะแลึะเป็นรีากฐานที่ี�
สอด้ค์ลึ �องกนัสำาหรัีบแอปพลึเิค์ช้นัตุา่งๆ ใน
รีะบบไฮบรีดิ้ค์ลึาว่ด้ ์Red Hat Enterprise 
Linux ม ีRed Hat Insights สำาหรัีบการีรีะบุ
แลึะการีแก �ไขปัญหาเช้งิรีกุ

อา่นเพิ�มเตุมิ

ใช้ �สว่่นเสรีมิที่ี�มคี์ว่ามพรี �อมใช้ �งานสง้เพื�อ
เพิ�มเว่ลึาที่ำางาน รีว่มถงึเอเจนตุท์ี่รัีพยากรี 
สค์รีปิตุ ์แลึะแนว่ที่างปฏิบิตัุทิี่ี�ด้ทีี่ี�สดุ้ที่ี� SAP 
ตุรีว่จสอบแลึ �ว่

อา่นเพิ�มเตุมิ

ใช้ � Red Hat Smart Management 
สำาหรัีบการีจัด้การีว่งจรีช้วี่ติุ

อา่นเพิ�มเตุมิ

• การีสนับสนุน E4S นานสี�ปี ซึ้ึ�งมใีห �สำาหรัีบลึก้ค์ �า SAP เที่า่นั�น

• บที่บาที่ของรีะบบสำาหรัีบ SAP ซึ้ึ�งมใีห �สำาหรัีบลึก้ค์ �า SAP เที่า่นั�น

• การีอปัเกรีด้ในตุวั่แลึะการีแพตุช้เ์ค์อรีเ์นลึแบบสด้

• ไลึบรีารีรัีีนไที่มเ์ฉพาะของ SAP เพื�อรีองรัีบปรีะสทิี่ธุภิาพของ SAP HANA

Red Hat Enterprise Linux สำาหรบ่ SAP Solutions ประกอบดว้ย่

https://www.redhat.com/en/technologies/management/insights
https://www.redhat.com/en/resources/red-hat-enterprise-linux-sap-solutions-technology-overview
https://access.redhat.com/articles/3671571
https://www.redhat.com/en/technologies/management/smart-management
https://access.redhat.com/articles/3671571
https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/pa-red-hat-enterprise-linux-for-sap-solutions-technology-overview-f17289-201905-en.pdf
https://www.redhat.com/en/technologies/management/smart-management
https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/pa-red-hat-enterprise-linux-for-sap-solutions-technology-overview-f17289-201905-en.pdf
https://www.redhat.com/en/technologies/management/smart-management
https://access.redhat.com/articles/3671571


1111

อา่น่โซลูชูื่น่่ของ Red Hat สำาหรบ่เอกสารีข �อมล้ึ SAP เพ่�อเรย่่น่รูเ้พ ่�มเตม่

สำาหรบ่ขอ้มลููเพ่�มเตม่เก่�ย่วกบ่วธ่ีท่ ่�คณุจะไดร้บ่ประโย่ชื่น่จ์ากโซลูชูื่น่่ของ 
Red Hat สำาหรบ่ SAP โปรดไปท่� redhat.com/sap หรอ่สง่อเ่มลูหาเราท่� 
sap@redhat.com

สรปุ
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ลูองสมค่รใชื่ง้าน่   
Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions เป็น่เวลูา 
60 วน่่โดย่ไมม่ค่า่ใชื่จ้า่ย่
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