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บทนำำ�
โซลููชัันโอเพนซอร์์สของ Red Hat® รองรัับลููกค้้า SAP® ในขณะที่่ลูู
� กค้้าดัังกล่่าวเปลี่่�ยนรููปแบบ
เทคโนโลยีีไปเป็็ นแบบดิิจิทั
ิ ล
ั

พบกัับ 10 เหตุุผลที่่ต้้
� องเลืือก Red Hat เพื่่�อใช้ ้งาน พััฒนา ลดความซัับซ้้อน และขยายกระบวนการ
ทางธุุรกิจิ แบบครบวงจรสำำ�หรัับปริิมาณงาน SAP จากทั้้�งระบบในบริิษััทและระบบคลาวด์์

3
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่� ถืือ
ความน่่าเชื่อ
องค์์กรที่่ใ� ช้ ้ SAP รู้้ �ว่่าสามารถไว้้วางใจ Red Hat ได้ ้ 1 Red Hat เป็็ นผู้้ �นำำ �ด้ ้านเทคโนโลยีี
โอเพนซอร์์สที่่ไ� ด้ ้รัับการพิิสููจน์์แล้้ว โดยเป็็ นบริิษััทโอเพนซอร์์สแห่่งแรกที่่มี
� รี ายได้ ้เกิิน
1 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ

โซลููชัันของ Red Hat เหมาะสมอย่่างยิ่่ง� กัับลููกค้้าที่่ต้
� อ
้ งการ
แพลตฟอร์์มระบบอััตโนมััติิแบบองค์์รวมที่่ร� วมเข้้ากัับโครงสร้้าง
พื้้�นฐานของผู้้�จำำ�หน่่ายรายอื่่น
� ๆ มากมาย2
The Forrester WaveTM: แพลตฟอร์์มระบบอััตโนมััติสำ
ิ �ำ หรัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน ไตรมาสที่่� 3 ปีี 2020

1

บริิษััทกว่่า 90% ใน Fortune 500 ใช้ ้ Red Hat

2

Red Hat ได้ ้รับ
ั เลืือกให้้เป็็ นผู้้ �นำำ �ในแพลตฟอร์์ม

Enterprise Linux®3 รวมถึึงลููกค้้า SAP ที่่เ� พิ่่�ม

การพััฒนาคอนเทนเนอร์์แบบมััลติคล
ิ าวด์์ใน

จำำ�นวนขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว

รายงาน Forrester Wave ประจำำ�ไตรมาสที่ ่� 3
ปีี 20204

3

นอกจากนี้้� Red Hat ยัังได้ ้รับ
ั เลืือกให้้เป็็ นผู้้ �นำำ �
ด้ ้านแพลตฟอร์์มระบบอััตโนมััติสำ
ิ �ำ หรัับโครงสร้้าง
พื้้�นฐานในรายงาน Forrester Wave ประจำำ�

ไตรมาสที่่� 3 ปีี 20202

1
2
3
4

“Our company.” Red Hat, เข้้าถึึงเมื่่�อ 14 มิิถุน
ุ ายน 2021.
งานวิิจััย Forrester. “The Forrester Wave: Infrastructure Automation Platforms Q3 2020,” 2020
ข้้อมููลลููกค้้า Red Hat และรายชื่่�อ Fortune 500 สำำ�หรัับปีี 2020
The Forrester Wave: “The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms Q3 2020,” 2020

4
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ความมั่นใจ
�่
ลููกค้้า SAP สามารถใช้ ้ Red โซลููชัันอย่่างมั่่�นใจ โดยรู้้ �ว่่า Red Hat มีีการเชื่่�อมต่่อทั่่�วโลก ความ
สามารถและความเชี่่�ยวชาญด้ ้านโอเพนซอร์์สที่่ก
� ว้้างขวาง พอร์์ตโฟลิิโอเทคโนโลยีีที่ส
่� มบููรณ์์และ
แข็็งแกร่่ง และความสััมพัันธ์์ที่ก
่� ว้้างขวางกัับ SAP

4

5

และมีีประวััติร่ิ ว่ มกัันกว่่า 20 ปีี แห่่งการร่่วม

ซอร์์ส และเป็็ นหนึ่่�งในบริิษััทแรกๆ ที่ทำ
่� ำ�งานร่่วม

Red Hat และ SAP เป็็ นพัันธมิิตรที่่แ
� ข็็งแกร่่ง

Red Hat เป็็ นผู้้ �สนัับสนุุนหลัักในชุุมชนโอเพน-

สร้้างสรรค์์นวััตกรรม Red Hat ได้ ้รับ
ั เลืือก

กัับ Google บน Kubernetes แม้้กระทั่่�งก่่อนที่ ่�

ให้้เป็็ น Linux รุ่่�นแรกที่่ใ� ช้ ้ SAP5 เมื่่�อ 20 กว่่า

จะเปิิ ดตัวั Red Hat ยัังคงเป็็ นผู้้ �สนัับสนุุนหลัักใน

ปีี ที่แ
่� ล้้ว และทั้้�ง Red Hat และ SAP ยัังคง

โครงการริิเริ่่�มของ Kubernetes6 และในปีี 2020

เป็็ นลููกค้้าและเป็็ นผู้้ �สนัับสนุุนโซลููชัันของกััน

ได้ ้ทำำ�งานร่่วมกัับ SAP ในโครงการคอนเทนเนอร์์

และกััน

Kubernetes ภายในของตนเอง7

6

Red Hat มีีผู้้ �เชี่่�ยวชาญด้ ้าน SAP ระดัับโลก ที่่มุ่่�
� งมั่่�นเพื่่�อช่่วยให้้องค์์กรขยายฐานความรู้้ �ของตน

ผู้้ �เชี่่�ยวชาญเหล่่านี้้� ได้ ้แก่่

Red Hat Consulting

ผู้้ �จััดการบััญชีีด้ ้านเทคนิิค

บริิการธุุรกิจิ ทั่่�วโลก

สำำ�หรัับ SAP

ของ Red Hat SAP เพื่่�อ

ของ IBM จากบริิษััท-

เพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพการใช้ ้

แม่่ของ Red Hat

โซลููชััน SAP ของคุุณบน
เทคโนโลยีี Red Hat

5
6
7

การแถลงข่่าวของ Red Hat รายงานว่่า “SAP Venture Fund makes equity investment in Red Hat.” 30 มีีนาคม 1999
มููลนิิธิ ิ Cloud Native Computing “Kubernetes companies statistics.” เข้้าถึึงเมื่่�อ 6 พฤษภาคม 2021
บล็็อก Red Hat “IBM and SAP: Collaborating on bridging the intelligent enterprise with a cloud-native future.” มิิถุน
ุ ายน 2020

5

นอกจากนี้้� Red Hat ยัังมีีระบบนิิเวศขนาดใหญ่่ที่ป
่� ระกอบด้ ้วย
พัันธมิิตรด้ ้านซอฟต์์แวร์์และ
ฮาร์์ดแวร์์ ผู้้ �รวมระบบ และผู้้ �
ทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่�อให้้คุุณได้ ้สิ่่ง�
ที่ต้้
่� องการ
ยิ่่�งกว่่านั้้�น Red Hat ยัังช่่วยให้้การสนัับสนุุน
เป็็ นเรื่่�องง่่ายและไม่่ยุ่่�งยาก Red Hat ทำำ�งาน
ร่่วมกัับ SAP และผู้้ �ให้้บริิการด้ ้านฮาร์์ดแวร์์และ

การมีีคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�

ระบบคลาวด์์ที่ผ่
่� า่ นการรัับรอง เพื่่�อมอบการ

� นะ และ
่� วชาญ คำำ�ชี้้แ
เชี่ย

ทีีมสนัับสนุุนจะทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อระบุุปััญหา

ความช่ว่ ยเหลืือในการ

่ นอยู่่�และแก้้ไขปัั ญหาอย่่างรวดเร็็วและมีี
ที่ซ่
่� อ

ทดสอบจาก Red Hat นั้้�น

สนัับสนุุนแบบบููรณาการให้้กัับทั้้�งระบบของคุุณ

ประสิิทธิภ
ิ าพ

มีีค่่าอย่่างยิ่่งเพื่่
�
อ
� ให้้แน่่ใจว่่า
เราได้้เลืือกการผสมผสานที่่�
ดีีที่่สุ
� ด
ุ ของเทคโนโลยีี Red
Hat และเทคโนโลยีี SAP
และได้้รัับประโยชน์์สูง
ู สุุด
จากการลงทุุนของเรา

Henrik Voss
ผู้้ �ให้้คำำ�ปรึึกษาในบริิษััท SAP
หน่่วยธุุรกิจิ ที่่มี
� คว
ี ามน่่าเชื่่�อถืือสููง
Unimicron Germany8

6
8

ภาพรวมความสำำ�เร็็จของลููกค้้า Red Hat “Unimicron builds reliable foundation for SAP S/4HANA with Red Hat.” พฤศจิิกายน 2019
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ความสม่ำำ�
� เสมอ
Red Hat มีีพอร์์ตโฟลิิโอเทคโนโลยีีที่ทร
่� งพลัังเพื่่�อรองรัับความต้้องการด้ ้าน SAP ของคุุณในขณะนี้้�
และความยืืดหยุ่่�นเพื่่�อรองรัับการเติิบโตและนวััตกรรมในอนาคต ตั้้�งแต่่โซลููชัันมาตรฐานสำำ�หรัับระบบ
อััตโนมััติ ิ การจััดการ และการผสานรวม ไปจนถึึงการทำำ�คอนเทนเนอร์์แอปและไฮบริิดคลาวด์์แบบเปิิ ด
จึึงทำำ�ให้้พอร์์ตโฟลิิโอ SAP ของ Red Hat รองรัับระบบในองค์์กรหรืือระบบบนคลาวด์์ได้ ้ทุุกประเภท

7

Red Hat มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานเปิิ ดแบบครบวงจร

8

Red Hat มีีพอร์์ตโฟลิิโอที่่ห
� ลากหลายซึ่่�งให้้

ที่ส
่� มบููรณ์์สำ�ำ หรัับปริิมาณงาน SAP ทั้้�งหมด จึึง

ความสามารถในการปรัับขนาด ความเสถีียร

สร้้างรากฐานที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับไฮบริิดคลาวด์์

ความยืืดหยุ่่�น และความปลอดภััยที่่ไ� ด้ ้รับ
ั การ

และการใช้ ้เครื่่�องมืือของไฮบริิดคลาวด์์

ปรัับปรุุงสำำ�หรัับปริิมาณงาน SAP

่ คอนเทนเนอร์์และ
เนื่่อ
� งจากเทคโนโลยีีที่่ร� องรัับระบบคลาวด์์ เช่น
Kubernetes เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว เทคโนโลยีีเหล่่านี้้�จึ ึงกลายเป็็นวิิธีี
ใหม่่ที่ต้
่� อ
้ งการในการสร้้างการใช้ง้ านซอฟต์์แวร์์ใหม่่และปรัับปรุุง
9
แอปที่่มีี
� อยู่่�ให้้ทัันสมััยในปริิมาณมากและทั่วทั้้�งระบบคลาวด์์
�่

The Forrester WaveTM: แพลตฟอร์์มการพััฒนาคอนเทนเนอร์์แบบมััลติคล
ิ าวด์์ ไตรมาสที่ ่� 3 ปีี 2020

7
9

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

9

ิ ใจตามเงื่่�อนไขของคุุณ
Red Hat ช่่วยให้้ลููกค้้า SAP หลุุดพ้้นจากพัันธะที่ผูู
่� กมััดกับ
ั ผู้้ �ให้้บริิการ ตััดสิน

เอง โดยเลืือกเทคโนโลยีีที่คุ
่� ณ
ุ ต้้องการ วิิธีที่
ี คุ
่� ณ
ุ ต้้องการ และในเวลาที่่คุ
� ณ
ุ ต้้องการ ด้ ้วย Red Hat
Enterprise Linux ที่่มี
� ส่
ี ว่ นแบ่่ง 35.1% ของการปรัับใช้ ้ระบบปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารเซิิร์ฟ
์ เวอร์์แบบชำำ�ระเงิินโดย
รวม 10 การใช้ ้ปริิมาณงาน SAP ของคุุณบนเทคโนโลยีี Red Hat อาจเป็็ นส่่วนเสริิมสำำ�หรัับระบบไอทีี
ของคุุณ ซึ่่�งทำำ�ให้้การเปลี่่�ยนแปลงง่่ายขึ้้�น

ำ หรัับบริิการ
ลููกค้้าอ้้างอิิงให้้คะแนน [Red Hat] OpenShift® สููงสำ�
และการสนัับสนุุนลููกค้้าระดัับเฟิิร์์สคลาส การช่ว่ ยเหลืือในโอเพนซอร์์ส ความกว้้างของฟีี เจอร์์ ความยืืดหยุ่่�นในการปรัับใช้ ้ และ
ความเร็็วของนวััตกรรม11
The Forrester WaveTM: แพลตฟอร์์มการพััฒนาคอนเทนเนอร์์แบบมััลติคล
ิ าวด์์ ไตรมาสที่่� 3 ปีี 2020

10
11

“Red Hat: Leading the enterprise Linux server market,” Red Hat, 5 ธัันวาคม 2019
การวิิจััยของ Forrester: “The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms Q3 2020,” 2020

8
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ปรัับ ตามความต้้องการของคุุณ
Red Hat ให้้มากกว่่าแค่่ระบบปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร เลืือกรากฐานและการใช้ ้งานแบบเดีียวที่่ส
� อดคล้้องกัันสำำ�หรัับ
SAP และปริิมาณงานที่่ไ� ม่่ใช่่ SAP

10
Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions เป็็ นชุุดผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่มี
่� รี าคาที่่แ
� ข่่งขัันได้ ้ ผ่่านการตรวจ
สอบ ได้ ้รับ
ั การรัับรอง รองรัับ และออกแบบร่่วมกัับ SAP นอกจากนี้้�ยังั ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็ นหััวใจหลัักของ
พอร์์ตโฟลิิโอระบบไฮบริิดคลาวด์์แบบเปิิ ดของ Red Hat

การวิิจัย
ั ของ IDC พิิจารณามููลค่่าทาง
ธุุรกิจิ ของการใช้ ้โซลููชัันโอเพนซอร์์ส
ของ Red Hat สำำ�หรัับปริิมาณงาน SAP
และพบว่่ามีีประโยชน์์ดังั นี้้�12
ทีีมโครงสร้้างพื้้�นฐานด้ ้านไอทีีมี ี
ประสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้�น

61%

ความปลอดภััยด้ ้านไอทีีมี ี
ประสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้�น

24%

การปรัับใช้ ้ทรััพยากรการคำำ�นวณใหม่่
เร็็วขึ้้น
�

54%

การปรัับใช้ ้ทรััพยากรการจััดเก็็บข้้อมููล
ใหม่่เร็็วขึ้้น
�

63%

ผลการทำำ�งานของนัักพััฒนาเพิ่่�มขึ้้�น

32%

วงจรชีีวิต
ิ การพััฒนาสำำ�หรัับ
แอปพลิิเคชัันใหม่่เร็็วขึ้้น
�
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บ
 ทสรุุปทางธุุรกิจิ ของ IDC สนัับสนุุนโดย Red Hat, The business value of using Red Hat
Open Source Solutions for SAP workloads, #US47835721, มิิถุน
ุ ายน 2021

24%
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ำ หรัับ SAP Solutions ประกอบด้้วย
Red Hat Enterprise Linux สำ�

Red Hat Enterprise Linux เป็็ นระบบ

ใช้ ้ส่่วนเสริิมที่่มี
� คว
ี ามพร้้อมใช้ ้งานสููงเพื่่�อ

ใช้ ้ Red Hat Smart Management
สำำ�หรัับการจััดการวงจรชีีวิต
ิ

ปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร (OS) อััจฉริิยะและเป็็ นรากฐานที่ ่�

เพิ่่�มเวลาทำำ�งาน รวมถึึงเอเจนต์์ทรัพ
ั ยากร

สอดคล้้องกัันสำำ�หรัับแอปพลิิเคชัันต่่างๆ ใน

สคริิปต์์ และแนวทางปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ดี
่� ที่
ี สุ
่� ด
ุ ที่่� SAP

ระบบไฮบริิดคลาวด์์ Red Hat Enterprise

ตรวจสอบแล้้ว

Linux มีี Red Hat Insights สำำ�หรัับการระบุุ
และการแก้้ไขปัั ญหาเชิิงรุุก

อ่่านเพิ่่�มเติิม

อ่่านเพิ่่�มเติิม

อ่่านเพิ่่�มเติิม

Red Hat Enterprise Linux
ำ หรัับโซลููชััน SAP ยัังประกอบ
สำ�
ไปด้้วย
• การสนัับสนุุน E4S นานสี่่�ปีี ซึ่่�งมีีให้้สำำ�หรัับลููกค้้า SAP เท่่านั้้�น
• บทบาทของระบบสำำ�หรัับ SAP ซึ่่�งมีีให้้สำำ�หรัับลููกค้้า SAP เท่่านั้้�น
• การอััปเกรดในตััวและการแพตช์์เคอร์์เนลแบบสด
• ไลบรารีีรัันไทม์์เฉพาะของ SAP เพื่่�อรองรัับประสิิทธิภ
ิ าพของ SAP HANA
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สรุุป
เริ่่ม
� การเดิินทางของคุุณในวัันนี้้�
ลองสมััครใช้ง้ าน
Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions เป็็นเวลา
้ า่ ย
60 วัันโดยไม่่มีีค่า่ ใช้จ่
ำ หรัับเอกสารข้้อมููล SAP เพื่่อ
อ่่านโซลููชัันของ Red Hat สำ�
� เรีียนรู้้�เพิ่่ม
� เติิม
ำ หรัับข้้อมููลเพิ่่ม
สำ�
� เติิมเกี่่ย
� วกัับวิิธีีที่่คุ
� ณ
ุ จะได้้รัับประโยชน์์จากโซลููชัันของ
ำ หรัับ SAP โปรดไปที่่� redhat.com/sap หรืือส่่งอีีเมลหาเราที่่�
Red Hat สำ�
sap@redhat.com

ำ หรัับ SAP พร้้อมให้้บริิการแล้้ว
Red Hat สำ�
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� วกัับ Red Hat
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