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Setor de manufatura

8.300 colaboradores 
56 localidades em todo o 
mundo

Benefícios

• Produção mundial 
consistente, aprimorada 
com plataforma central 
padronizada para sistemas 
SAP.

• Redução de 30% nos 
tempos de resposta do 
banco de dados e usando 
menos recursos de 
computação 

• Aumento do desempenho 
da produção com a 
eliminação do downtime

Software

Red Hat® Enterprise Linux®  
for SAP Solutions

Hardware

Servidores IBM POWER9

Parceiros

SAP

IBM

A BLANC & FISCHER Family Holding, empresa-mãe e holding de cinco subgrupos, cria 
cozinhas como espaços de convivência em todo o mundo. A Holding buscava melhorar a 
produtividade da manufatura e acelerar o desenvolvimento de aplicações em seus subgrupos. 
Para dar suporte a essa iniciativa, o grupo tornou-se uma das primeiras empresas no mundo a 
migrar seu extenso ambiente SAP para o Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions no IBM 
POWER9. Com uma base de infraestrutura centralizada e confiável, a BLANC & FISCHER 
obteve processos de produção globais consistentes, melhoria na disponibilidade do sistema e 
redução de 30% nos tempos de resposta do banco de dados.

Sede

"Com a operação paralela dos nossos 
sistemas SAP em tecnologia Red Hat e 

IBM, podemos desenvolver e lançar novos 
modelos de negócios e nos preparar para 
um futuro mais conectado na cozinha, nas 

fábricas e em qualquer lugar."

Manfred Leistner
Diretor de tecnologia, 

Blanc und Fischer IT Services GmbH

Oberderdingen, Baden-Württemberg, Alemanha

Estudo de caso do cliente

Blanc und Fischer IT Services GmbH 
melhora processos de produção com 
a Red Hat, a IBM e a SAP
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"A equipe da Red Hat 
continua dando 

muito suporte, até 
mesmo nos casos de 

pequenas dificuldades 
técnicas. Ficamos 

muito impressionados 
com a forma como 

eles lidaram com 
as dúvidas, mesmo 

quando não têm 
respostas imediatas, 

eles conseguem 
obter as informações 

necessárias. A 
capacidade de resposta 

é essencial para nosso 
sucesso contínuo com 

a nossa nova tecnologia 
em constante 

mudança."

Manfred Leistner
Diretor de tecnologia, 

Blanc und Fischer IT Services GmbH

Padronização da infraestrutura de TI para o ambiente SAP

A Blanc und Fischer IT Services GmbH é o provedor de serviços de TI central da BLANC & 
FISCHER Family Holding, que cria cozinhas como espaços de convivência em todo o mundo. 
Ela inclui os grupos E.G.O.-Group, BLANCO-Group, BLANCO Professional-Group, ARPA e 
DEFENDI-Group. O grupo emprega globalmente cerca de 8.300 pessoas em 23 países e 56 
localidades. Em 2019, o grupo registrou um turnover de cerca de 1,2 bilhões de euros.  

A Blanc und Fischer IT Services GmbH dá suporte e manutenção a aplicações e sistemas de TI de 
vários negócios da empresa-mãe, incluindo um extenso ambiente SAP e a infraestrutura global de 
TI. Com o objetivo de melhorar a produtividade da manufatura e acelerar o desenvolvimento de 
aplicações, a Blanc und Fischer IT Services GmbH buscava transformar sua abordagem de TI para 
se concentrar em produtos e tecnologias digitais. 

Antes, o grupo operava o gerenciamento do banco de dados SAP HANA® em hardware certificado 
baseado em x86, além de uma solução Linux executada em processadores IBM POWER8. 
No entanto, uma extensa transformação digital requer a adoção de uma infraestrutura de TI 
padronizada que melhore a flexibilidade e o suporte ao desenvolvimento ágil.

"Como provedores de serviços de TI, temos de oferecer serviços de forma rápida, consistente e 
eficiente", disse Manfred Leistner, diretor de TI da Blanc und Fischer IT Services GmbH. "Para 
que nossos departamentos e fábricas tenham a maior flexibilidade possível e deem suporte ao 
desenvolvimento ágil, precisamos estender a automação no ambiente SAP e permitir implantação 
rápida e eficiente de recursos."

Pioneirismo em inovação com a adoção antecipada do Red Hat Enterprise 
Linux 8 for SAP Solutions no IBM POWER9 

Assim que a solução obteve certificação para execução no IBM POWER9, a Blanc und Fischer IT 
Services GmbH escolheu o Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions como a base do ambiente 
de TI com foco digital.

"Preferimos o open source e padrões abertos a tecnologias proprietárias e tivemos uma 
experiência positiva usando plataformas open source em hardware IBM por muitos anos. Tanto 
o Red Hat Enterprise Linux quanto o IBM POWER9 são baseados em padrões abertos", disse 
Leistner. "A Red Hat nos atualizava sobre o status da certificação da solução, então pudemos 
concluir os testes antes da notificação oficial. Estávamos ansiosos para sermos os primeiros a 
adotar esta tecnologia."

Após a conclusão da certificação, o grupo ficou entre os primeiros na Alemanha a adotar a 
combinação do Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions em servidores IBM POWER9. A Blanc 
und Fischer IT Services GmbH migrou rapidamente o sistema SAP Manufacturing Execution (SAP 
ME), que acompanha o processo de conversão de matéria-prima em bens finalizados, das marcas 
BLANCO para a nova solução da Red Hat e da IBM.

Unificação e melhoria das operações SAP para agilizar os processos de 
trabalho e entrega

Criação de uma base de TI padronizada e consistente para a produção mundial

Com essa nova infraestrutura de TI de alto desempenho, a Blanc und Fischer IT Services GmbH 
agora pode executar o ambiente SAP global na sua sede operacional, na Alemanha. Essa 
abordagem centralizada oferece um ambiente unificado para o grupo executar todas as soluções 
SAP, incluindo SAP ME, SAP Global Trade Services, SAP Supplier Lifecycle Management, SAP 
Supplier Relationship Management, SAP BusinessObjects Business Intelligence e SAP ERP 
Human Capital Management. 

https://www.redhat.com/pt-br
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Sobre a SAP

Como líder de mercado em 
softwares empresariais, a 
SAP transforma negócios 
em empresas inteligentes. 
Nossos serviços e aplicações 
possibilitam que clientes 
públicos e privados de 25 
setores operem com lucro e 
se adaptem continuamente. 
Por meio de sua rede global 
de clientes, parceiros e 
colaboradores, a SAP ajuda o 
mundo a funcionar de maneira 
mais eficiente e a melhorar a 
vida das pessoas. Para mais 
informações, acesse  
www.sap.com.br.

Com essa base SAP central, a Blanc und Fischer IT Services GmbH pode fornecer, de maneira 
flexível, recursos de computação para os projetos de transformação digital das diferentes 
empresas do grupo. Isso reduz a necessidade de gerenciamento de infraestrutura local ou de 
provisionamento de trabalho. O grupo prevê que, após a conclusão da consolidação, precisará de 
30% menos instâncias de aplicações, uma redução que trará economia financeira e de tempo.

Redução de 30% nos tempos de resposta do banco de dados e usando menos 

recursos de computação 

Os bancos de dados do grupo que são executados em versões anteriores do SAP precisavam 
de maior capacidade de processamento e menos memória. No entanto, o SAP HANA requer 
o oposto: menor capacidade de processamento, porém com mais memória. Com o Red Hat 
Enterprise Linux for SAP Solutions no IBM POWER9, a Blanc und Fischer IT Services GmbH 
oferece suporte e monitora os dois tipos de cargas de trabalho sem a necessidade de sistemas 
de servidor separados.

O resultado foi o melhor desempenho do banco de dados SAP ME da BLANCO com menos 
recursos de computação, incluindo metade dos núcleos que eram necessários anteriormente.

"Na fase de testes, descobrimos que os tempos de resposta do SAP HANA eram de 20 a 50% mais 
rápidos, dependendo da transação", disse Leistner. "Agora que o sistema está implementado, 
alcançamos transações de banco de dados 30% mais rápidas." 

Eliminação do downtime no ambiente de produção

Com o suporte especializado da Red Hat e IBM, a Blanc und Fischer IT Services GmbH manteve 
a estrutura de TI da BLANCO funcionando de maneira confiável e segura. Não foram necessárias 
reinicializações e não ocorreu nenhum downtime desde a implementação do sistema. Além disso, 
a migração de novas plantas de fábrica para o SAP ME é mais simples, sem precisar de instalação 
de instâncias adicionais.

"Até agora, não tivemos problemas de desempenho no ambiente de produção. Pelo contrário, o 
SAP ME está funcionando melhor do que antes", disse Leistner. "A equipe da Red Hat continua 
dando muito suporte, até mesmo nos casos de pequenas dificuldades técnicas. Ficamos muito 
impressionados com a forma como eles lidaram com as dúvidas, mesmo quando não têm 
respostas imediatas, eles conseguem obter as informações necessárias. A capacidade de resposta 
é essencial para nosso sucesso contínuo com a nossa nova tecnologia em constante mudança."

Continuando a jornada de transformação digital

Inspirada pelo sucesso da nova arquitetura de infraestrutura de TI, a Blanc und Fischer IT Services 
GmbH busca maneiras de expandi-la para dar suporte a novos modelos de negócios e produtos 
digitais. Para sua marca E.G.O., o grupo planeja introduzir em breve o SAP ME com execução no 
Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions no IBM POWER9.

Atualmente, o grupo trabalha para centralizar os sistemas de gestão empresarial (ERP) da SAP 
nos softwares de data warehouse SAP S/4HANA® ERP e BW/4HANA. Quando isso for concluído, 
as aplicações novas e existentes da SAP serão todas executadas no Red Hat Enterprise Linux for 
SAP Solutions, trazendo mais eficiência e benefícios de gerenciamento.

"Estamos em uma jornada de transformação com a IBM, a SAP e a Red Hat", disse Leistner. "Com 
essa operação paralela dos sistemas SAP em tecnologia Red Hat e IBM, desenvolvemos e 
lançamos novos modelos de negócios buscando nos preparar para um futuro mais conectado na 
cozinha, nas fábricas e em qualquer lugar." 
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SOBRE A RED HAT
A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções corporativas de software open source. Por 
meio da estreita parceria com as comunidades, a Red Hat oferece tecnologias confiáveis e de alto 
desempenho em Linux, cloud híbrida, containers e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar 
aplicações de TI novas e existentes, desenvolver aplicações nativas em cloud e definir padrões 
com nosso sistema operacional líder do setor, além de automatizar, proteger e gerenciar ambientes 
complexos. Com serviços de consultoria, treinamento e suporte premiados, a Red Hat tem a confiança 
das empresas da Fortune 500. Como um parceiro estratégico para provedores de cloud, integradores 
de sistema, fornecedores de aplicações, clientes e comunidades open source, a Red Hat ajuda as 
organizações a se preparar para o futuro digital.

AMÉRICA LATINA 
+54 11 4329 7300 
latammktg@redhat.com

BRASIL 
+55 11 3629 6000 
marketing-br@redhat.com

Sobre a BLANC & FISCHER Family Holding

A BLANC & FISCHER Family Holding cria cozinhas como espaços de convivência em todo o 
mundo e inclui os grupos E.G.O.-Group, BLANCO-Group, BLANCO Professional-Group, ARPA 
e DEFENDI-Group. O grupo emprega globalmente cerca de 8.300 pessoas em 23 países e 
56 localidades. Em 2019, o grupo registrou um turnover de cerca de 1,2 bilhões de euros. 
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