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1  Ferramentas e plataforma Linux
Seu sistema operacional subjacente e as práticas de 
gerenciamento de configuração afetam o desempenho e a 
conformidade das aplicações SAP com as políticas. Padronizar 
tudo em um ambiente operacional único pode facilitar a 
migração para o SAP HANA e desta forma aumentar a 
estabilidade da infraestrutura de TI. A SAP escolheu o Red Hat® 
Enterprise Linux® como um dos dois sistemas operacionais 
compatíveis para as soluções SAP HANA.

• A sua distribuição do Linux é certificada pela SAP?

• Você quer uma assinatura única, fácil de obter e que inclua 
tudo o que você precisa para executar o SAP HANA?

• Você quer uma plataforma em que possa executar outras 
cargas de trabalho que não SAP? Você quer padronizar todo 
o seu ambiente de TI em um único sistema operacional?

• Você quer planejar a criação de um ambiente híbrido? 
Você quer uma plataforma que funcione tanto em uma 
infraestrutura na nuvem quanto on-premise?

• Você atualmente usa ferramentas de gerenciamento de 
configuração? Você usa várias ferramentas para sistemas 
diferentes? Você quer unificar e simplificar o gerenciamento 
de forma geral?

• Você tem planos de automatizar a sua infraestrutura de 
TI? Você quer ter a opção de automatizar processos em 
todo o seu ambiente de TI, além do gerenciamento de 
configurações?

• Você tem uma maneira eficaz e consistente de manter seus 
sistemas em conformidade e atualizados? Os desvios de 
configuração são um problema para a sua organização?

2 Plataforma em nuvem
Migrar seu ambiente SAP para a nuvem pode aumentar o 
desempenho e a escalabilidade, além de ajudar a manter o 
controle de custos. A escolha correta da base para a nuvem 
pode acelerar a implantação de recursos, transformar os 
custos operacionais e oferecer escalabilidade para atender às 
demandas que estão em constante mudança.

• Você usa atualmente recursos de nuvem pública? Você quer 
usar o mesmo provedor de serviços de nuvem para os seus 
sistemas SAP?

• Você possui uma estratégia de nuvem híbrida efetiva?

• O seu provedor de serviços de nuvem oferece soluções SAP 
certificadas e suporte a elas? Ele oferece uma variedade 
de instâncias específicas para SAP? Ele permite que você 
comece aos poucos e escale com facilidade?

• O seu provedor de serviços de nuvem funciona com a sua 
distribuição do Linux?

• O seu provedor de serviços de nuvem oferece escala sob 
demanda, com facilidade e bom custo-benefício? Você 
pode expandir as instâncias atuais quando elas atingirem a 
capacidade total?

• Você entende como a sua organização usa os recursos em 
seu ambiente de nuvem atual? Você consegue monitorar e 
otimizar o uso destes recursos? Sua empresa possui políticas 
voltadas para o uso dos recursos de nuvem?

• Sua empresa tem requisitos de soberania de dados? Sua 
empresa tem operações globais que exigem conformidade 
com regulamentações regionais?

Migrar seu ambiente SAP® é uma oportunidade de modernizar sua infraestrutura subjacente de TI por meio de tecnologias open source e 
de nuvem. Com o uso destas tecnologias, você poderá reduzir custos e complexidade, simplificar operações e atividades de manutenção 
e, assim, aumentar a agilidade dos negócios. A base tecnológica correta, alinhada com uma abordagem de migração estratégica, são 
essenciais para alcançar o sucesso.

Considere as seguintes questões ao planejar sua migração para o SAP HANA® e o S/4HANA®.

A SAP exige que as organizações que estejam executando cargas de trabalho SAP legadas migrem para o SAP 
HANA e o S/4HANA até 2025.
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Saiba mais Comece agora

Com base nas melhores práticas de configuração e 
implantação, o Guia rápido para o SAP HANA4 fornece e 
configura automaticamente todos os recursos necessários 
da AWS, configura o Red Hat Enterprise Linux para SAP 
com alta disponibilidade e serviços atualizados e instala o 
software do SAP HANA em menos de uma hora.

Para mais informações sobre as soluções Red Hat e AWS 
para SAP:

• Resumo da solução1

• Perguntas frequentes2

• Sobre a solução AWS Marketplace3

5 Suporte
Para garantir o bom andamento dos seus negócios e evitar os 
altos custos atrelados a tempo de inatividade, você precisa 
ter parceiros de tecnologia que ofereçam suporte de forma 
contínua, acessível e a nível empresarial.

• Com quantos fornecedores diferentes você trabalha para 
manter o seu ambiente SAP? É difícil resolver problemas 
com rapidez e agilidade? Você precisa coordenar atividades 
de suporte entre seus fornecedores?

• Os seus fornecedores atuais têm experiência tanto em SAP 
quanto em suporte de plataforma operacional?

• Sua empresa precisa de contratos de nível de serviço (SLAs) 
mais rigorosos para seus fornecedores de ambiente SAP?

Modernize seu ambiente com a 
Red Hat e a AWS
A migração para o SAP HANA e o S/4HANA é uma 
oportunidade de modernizar e realinhar sua infraestrutura de 
TI às necessidades empresariais. Juntas, a Red Hat e a Amazon 
Web Services (AWS) fornecem a base para uma implantação 
fácil e comprovada do SAP HANA, proporcionando melhoras 
na agilidade, eficiência e inovação dos ambientes. Um modelo 
de suporte integrado permite a você entrar em contato tanto 
com a Red Hat, quanto com a AWS ou SAP, para otimizar a 
resolução de possíveis problemas. Por fim, os especialistas da 
Red Hat e da AWS trabalham com você para entender, avaliar, 
planejar e implementar um ambiente SAP moderno, que 
atenda às necessidades atuais da sua organização e que se 
adapte a mudanças no futuro. 

3 Segurança e conformidade
Seu ambiente SAP deve estar sempre protegido. Serviços 
com patches de segurança desatualizados podem resultar em 
vulnerabilidades.

• Sua empresa adotou uma abordagem de segurança 
contínua? Como você garante que os sistemas estejam em 
conformidade com os padrões de segurança?

• Sua empresa passou por violações de segurança ou ataques 
cibernéticos recentemente? Você consegue determinar se 
os sistemas estão vulneráveis?

• Sua empresa faz uso de ferramentas e processos efetivos 
para identificar e corrigir problemas de conformidade e 
segurança?

4 Desempenho e estabilidade
As aplicações SAP críticas requerem uma base estável e de alto 
desempenho para agregar o máximo de valor ao seu negócio.

• A sua plataforma atual oferece monitoramento dinâmico e 
desempenho otimizado para aplicações SAP?

• Sua empresa precisa de cargas de trabalho em localizações 
geográficas específicas para cumprir com os requisitos de 
desempenho?

• Você compreende as taxas de disponibilidade da sua 
plataforma operacional atual?

• Você enfrenta dificuldades para atingir os níveis exigidos de 
disponibilidade e tempo de atividade no seu ambiente SAP?

 1 red.ht/SAP_AWS

 2 access.redhat.com/articles/3671571

 3 aws.amazon.com/marketplace/pp/B07JDGZ7KH

 4 aws.amazon.com/quickstart/architecture/sap-hana/
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