
Crie uma base para o sucesso
Dez motivos para executar o SAP S/4HANA no Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions

Sua empresa depende do ambiente SAP® para processos e dados críticos
Escolha uma plataforma de infraestrutura que permita otimizar seu ambiente SAP e suas operações 
enquanto prepara você para o futuro. Com tecnologias confiáveis, proteção aos investimentos e 
inovação flexível, a Red Hat pode ajudar você a modernizar seus sistemas SAP e criar a base para a 
transformação digital.

1
Escolha um fornecedor que tenha a confiança das principais empresas.

MAIS DE

90% das empresas listadas na Fortune 500 
confiam nas soluções da Red Hat®.¹

2
Proteja sua empresa com segurança avançada incorporada.

Ferramentas 
automatizadas

Criptografia de 
dados integrada

Cadeia de 
suprimentos 
controlada

Certificação 
Common Criteria 

e FIPS²

Proteção em 
camadas

3
Mantenha o seu ambiente SAP com suporte de nível global.

MAIS DE

25 anos
de experiência com 
operações em todo o stack

Suporte global, 
colaborativo e integrado

Resolução mais rápida e 
menos transtornos
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4
Reduza os riscos com uma solução padrão e aceita pela comunidade.

O Red Hat Enterprise Linux® for SAP Solutions é baseado na versão geral 
do Red Hat Enterprise Linux e conta com a mesma confiabilidade, 
garantia de qualidade e certificações.

5
Escolha uma base validada, certificada e criada em conjunto.

O Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions foi testado e certificado para o 
SAP S/4HANA® e inclui funcionalidades e conteúdo específicos para SAP.

Orquestração de 
failover de alta 
disponibilidade

Até quatro anos 
de lançamentos 
de manutenção³

Pacotes e 
conteúdo 

específicos para 
SAP

Orientações e 
análises 

preditivas de 
riscos

Ferramentas de 
gerenciamento 

da infraestrutura

6
Aumente o desempenho com uma plataforma otimizada.

#1
O Red Hat Enterprise Linux é detentor de recordes mundiais para a SAP 
BW Edition do SAP HANA V3 referentes ao tempo de execução total de 
carregamento de dados e transformação, tempo de execução total de 
fases de consultas complexas e execuções de consultas por hora.⁴

7
Prepare-se para o futuro com um ecossistema de desenvolvedor dinâmico.

A Red Hat oferece um grande ambiente de desenvolvedor e 
programas para ajudar os desenvolvedores a adquirirem as 
habilidades e as ferramentas necessárias para o sucesso.
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8
Crie uma infraestrutura extensível que abranja sua organização.

Padronize seu ambiente SAP e de TI em geral com as mesmas plataformas 
e ferramentas usando um stack de software completo e consistente.

9
Crie uma base para a inovação.

Automatize Conecte-se Expanda IncorporeIntegre

Personalize seu ambiente e inove mais facilmente com produtos 
complementares da SAP, Red Hat e parceiros certificados.

10
Tenha mais escolha e flexibilidade.

O Red Hat Enterprise Linux oferece suporte às tecnologias de que 
você precisa para se preparar para a transformação digital.

Opção de 
plataforma de 
virtualização

Vários provedores 
de serviços de 

nuvem

Suporte a 
containers

Soluções de 
Internet das Coisas 

(IoT)
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Mande um e-mail para sap@redhat.com para começar.

Maximize o valor do seu ambiente SAP com a Red Hat.

Visite a página da Red Hat e da SAP
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