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Solusi Red Hat untuk SAP
Menjadikan Perusahaan Intelegensia SAP lebih cerdas 

Red Hat membantu perusahaan 
menciptakan infrastruktur yang 
terskala, fleksibel, dan cerdas 
yang mempersiapkan mereka 
untuk masa depan inovasi 
sebagai perusahaan digital yang 
didukung SAP. 

• Dipercaya sebagai platform 
Linux perusahaan terkemuka 
di dunia oleh lebih dari 90% 
dari perusahaan Fortune 
500, termasuk SAP.

• Salah satu perusahaan 
pertama yang bekerja 
dengan Google di 
Kubernetes, bahkan sebelum 
diluncurkan, Red Hat telah 
menjadi kontributor utama 
ke-2 untuk proyek hulu 
Kubernetes.

• Perluas basis pengetahuan 
Anda dengan banyak sumber 
daya khusus untuk SAP dari 
Red Hat dan perusahaan 
induk kami dengan Layanan 
IBM.

• Modernisasi TI Anda dengan 
mitra 20+ tahun yang terus 
berinovasi bersama dengan 
SAP seputar teknologi multi-
cloud, sumber terbuka, dan 
Kubernetes. 

Dari ERP dan Keuangan hingga Teknologi Intelegensi SAP seperti AI/ML atau IoT, atau solusi 
bisnis SAP mana pun yang dipakai perusahaan Anda, Red Hat dapat membantu di setiap tahap 
perjalanan Anda untuk menjadi perusahaan yang cerdas.

Jika bisnis Anda bergantung pada lingkungan SAP tradisional, tenggat waktu 2027 untuk migrasi 
ke SAP HANA® atau SAP S/4HANA® merupakan upaya besar. Aplikasi tersebut, begitu juga setiap 
aplikasi SAP baru sejak 2005, berjalan secara native di Linux®. Sejak menjadi Linux pertama 
yang menjalankan SAP lebih dari 20 tahun yang lalu, Red Hat telah bekerja dengan SAP dan 
pelanggannya untuk memperjuangkan inovasi di pusat data perusahaan dan seterusnya. 

Red Hat adalah satu-satunya perusahaan sumber terbuka untuk SAP HANA, yang dapat 
menunjukkan jalur yang jelas dari OS melalui otomatisasi ke kontainerisasi. Membuka kunci 
portofolio Red Hat memudahkan kerumitan migrasi sambil memikirkan masa depan terbaik 
Anda dengan membuat pusat data Anda efisien, membuat hibrid TI menjadi sederhana, 
memberdayakan tepi cerdas jaringan, dan dengan mengaktifkan wawasan bisnis baru dari data 
besar. 

Fondasi yang kokoh dan manajemen yang cerdas

Solusi Red Hat ada untuk membantu Anda selama perjalanan SAP S/4HANA Anda. Red Hat 
Enterprise Linux untuk Solusi SAP, bersertifikat SAP untuk Integrasi dengan SAP S/4HANA, 
memberikan fondasi yang kuat dan sangat tersedia untuk memastikan waktu kerja dan 
ketersediaan sistem penting bisnis seperti SAP. Fitur-fitur seperti solusi Red Hat Enterprise Linux 
HA untuk SAP HANA dan SAP S/4HANA, Live Kernel Patching, atau pemutakhiran di tempat 
adalah dasar untuk mencapai penerapan produksi SAP dengan waktu henti hampir nol. 

Red Hat Enterprise Linux untuk Solusi SAP meningkatkan keandalan selama migrasi, penerapan 
baru, dan pengoperasian hari ke-2, membantu pelanggan mengadopsi praktik teknik seperti 
Infrastruktur sebagai Kode.

Red Hat Satellite dan Red Hat Insights menyediakan manajemen, pemantauan proaktif, dan 
remediasi otomatis untuk SAP Digital Core Anda, membuat Hybrid IT menjadi sederhana. 
Termasuk sebagai bagian dari langganan Red Hat Enterprise Linux untuk Solusi SAP, mereka 
memastikan lanskap pelanggan di Red Hat Enterprise Linux berjalan secara efisien, dengan 
keamanan, dan tetap sesuai dengan berbagai standar, menghindari kesalahan dan waktu henti 
dengan analitik prediktif.

Red Hat Ansible® Automation Platform memungkinkan pelanggan SAP tidak hanya kemampuan 
untuk mengotomatiskan penerapan SAP Anda dengan peran Ansible yang didukung Red Hat 
untuk SAP tetapi juga untuk membangun dan mengoperasikan otomatisasi untuk seluruh 
organisasi.

Red Hat Enterprise Linux 7 memperkenalkan peran sistem Red Hat Enterprise Linux untuk SAP 
guna membantu konfigurasi sistem Red Hat Enterprise Linux dari jarak jauh atau lokal untuk 
penginstalan perangkat lunak SAP HANA atau SAP NetWeaver. 
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Peran sistem Red Hat Enterprise Linux adalah kumpulan peran yang dijalankan oleh Ansible 
untuk membantu administrator dengan konfigurasi server tepat setelah server diinstal. Peran 
ini disediakan di repositori Red Hat Enterprise Linux Extras. Sebaliknya, peran sistem Red Hat 
Enterprise Linux untuk SAP disediakan di Red Hat Enterprise Linux untuk langganan Solusi SAP 
dan dapat digunakan oleh Red Hat Ansible Engine dan Red Hat Ansible Tower untuk mengelola 
sistem Red Hat Enterprise Linux.  

Integrasi gesit dan pengembangan native cloud

Red Hat Integration memberikan kemampuan untuk integrasi yang gesit dengan SAP Digital 
Core untuk aplikasi dan data kustom pelanggan, memungkinkan cara baru untuk memperluas 
fungsionalitas aplikasi SAP pelanggan. Ini mendorong berbagi dan penggunaan kembali layanan 
melalui API yang membantu organisasi memperlakukan API sebagai produk dengan tata kelola 
yang tepat. 

Solusi Integrasi Red Hat memungkinkan pelanggan untuk mengelola seluruh siklus hidup API 
melalui Red Hat 3skala dari desain hingga implementasi hingga penghentian API, termasuk 
SAP. Platform manajemen API yang berfungsi penuh ini diberi peringkat oleh Gartner sebagai 
pemimpin dalam bidang ini dan pelanggan dapat memanfaatkan portal pengembang berfitur 
lengkapnya atau pemahaman yang kuat tentang pasar manajemen API yang disorot oleh 
visi yang kuat. Selain itu, Red Hat 3scale API Management mendukung spesifikasi Open API, 
memungkinkan kemampuan impor untuk semua SAP Business Hub API.

Red Hat OpenShift® Container Platform membantu mengembangkan, membangun, dan 
menerapkan proses bisnis ujung ke ujung secara efisien di seluruh cloud hybrid yang dapat 
diskalakan secara otomatis. Ini memungkinkan pengembang cloud-native tanpa pengalaman 
ABAP untuk membangun aplikasi dan integrasi menggunakan alat modern dan mendukung proyek 
transformasi digital yang memungkinkan tim pengembang yang berbeda mengakses hanya 
fungsionalitas SAP yang mereka butuhkan untuk mengembangkan solusi SAP baru.

Kombinasi dari teknologi-teknologi tersebut membentuk fondasi arsitektur yang kuat, yang 
memungkinkan, pelanggan kustomisasi dengan 

• Memisahkan “inti” dengan manajemen API yang mempromosikan pengembangan 
fungsionalitas baru dengan lebih cepat.

• Mengembangkan fungsi baru sebagai layanan mikro.
• Jalankan container yang ada pada penerapan cloud hibrid.
• Menghubungkan sistem non-SAP ke "inti." 

• Bermitra denngan percaya 
diri dengan lembaga yang 
memiliki sejarah stabilitas 
keuangan, kemitraan, dan 
pencapaian teknologi yang 
kuat. 

“Red Hat adalah mitra sumber 
terbuka yang strategis 
dan berharga dari SAP. 
Kepemimpinan teknologi 
mereka di Linux, orkestrasi 
kontainer, dan manajemen 
API membantu mendorong 
peluang inovasi bersama baru 
antara kami dan pelanggan 
bersama kami. Baru-baru ini 
kami menyelesaikan penetapan 
aliansi strategis baru dengan 
Red Hat yang memperluas 
penawaran platform dan 
penawaran dukungan yang 
ditingkatkan seputar sistem 
operasi andalan mereka: RHEL 
untuk Solusi SAP. ”

Jon Dorrington- Wakil 
Presiden Pengembangan Bisnis 
Global & Ekosistem Global, SAP

“Selama bertahun-tahun, 
Red Hat telah berubah dari 
awalnya penyedia Linux murni 
ke menawarkan portofolio 
lengkap yang didukung dan 
memenuhi persyaratan kami. 
Hasilnya, kemitraan kami terus 
berkembang, dan kami yakin 
menjalankan aplikasi penting 
kami di platform Red Hat. ” 

Marc Frankenhauser, 
Direktur Infrastruktur 
Manajemen Komersial, Sunrise 
Communications 
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Membangun solusi cerdas dan inovatif

Mengaktifkan inovasi berbasis data dan proses cerdas dengan orkestrasi data dan pembelajaran 
mesin memungkinkan pelanggan menghasilkan nilai bisnis yang lebih tinggi dari data mereka. 
Red Hat adalah satu-satunya penyedia yang menawarkan keduanya, platform Kubernetes dan 
solusi penyimpanan kontainer, sangat terintegrasi dan disetel untuk skenario cloud hybrid untuk 
menjalankan SAP Data Intelligence, memungkinkan semua manfaat dari kemampuan AI dan ML 
SAP.

Red Hat OpenShift Container Storage memberikan ketangkasan, skalabilitas, dan portabilitas 
di seluruh lingkungan hybrid cloud dan multicloud, yang menghasilkan biaya operasi TI yang 
lebih rendah. Ini sepenuhnya menghapus tugas manual apa pun bagi pengembang atau ilmuwan 
data untuk mengklaim penyimpanan untuk beban kerja mereka karena ini akan disediakan dan 
dikelola secara otomatis, sehingga mereka dapat fokus pada tugas yang menambah nilai bagi 
perusahaan. Red Hat OpenShift Container Storage memungkinkan ilmuwan data, dan mereka 
yang mendukungnya, untuk menyebarkan dan mengelola penyimpanan portabel cloud sesuai 
permintaan untuk memenuhi semua persyaratan penyimpanan dari SAP Data Intelligence.

Platform Red Hat OpenShift Container dan solusi Integrasi Red Hat memungkinkan pelanggan 
SAP untuk mengintegrasikan infrastruktur IoT dengan SAP Data Intelligence. Dalam lingkungan 
yang sangat terdistribusi, komunikasi antara layanan yang berjalan di situs edge dan cloud 
memerlukan pertimbangan khusus. Kemampuan olahpesan Red Hat AMQ mendukung semua pola 
komunikasi yang dibutuhkan untuk kasus penggunaan komputasi tepi dan dapat menyelesaikan 
tantangan yang paling mendesak sekalipun. Perpesanan Red Hat, dikombinasikan dengan 
berbagai runtime dan fitur cloud-native seperti Red Hat Fuse, menawarkan fondasi yang kuat 
untuk membangun layanan "edge-native". 

Red Hat Decision Manager mengaktifkan Intelligent Edge dengan mengeksekusi data streaming 
IoT menggunakan aturan bisnis yang relevan di gateway. Layanan ini juga dapat memilah-milah 
"kebisingan" dari pesan yang tak perlu yang diterima dari perangkat dan mengurangi lalu lintas 
yang diteruskan ke SAP Data Intelligence untuk pemrosesan AI/ML lebih lanjut. 

“Meskipun sedapat mungkin 
kami ingin menjadi mandiri, cara 
terbaik untuk mengoptimalkan 
solusi adalah dengan bekerja 
bersama, dan belajar dari, 
penyedia solusi. Memiliki Red 
Hat yang bekerja bersama 
kami, berbicara dalam bahasa 
yang sama, sangat penting 
saat mengerjakan sistem kritis 
semacam itu. ”

Konstantin Zelenkov Kepala 
Bagian Teknologi, JSA Group 
untuk Metalloinvest

“Rasanya seperti Red Hat 
memiliki andil dalam proyek 
kami. Red Hat tidak menjual 
solusi kepada kami, mereka 
menjual kesuksesan kepada 
kami.” 

Vince Zuk, Direktur Arsitektur 
Infrastruktur Perusahaan, 
Mohawk Industries 
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Rekayasa dan Dukungan

Aliansi Teknis SAP adalah sekelompok insinyur dalam tim Sukses Mitra Global CEE yang 
didedikasikan untuk sertifikasi, pengujian, dokumentasi, dan dukungan solusi SAP pada Red Hat. 
Tim bekerja untuk menyelaraskan dan memprioritaskan pekerjaan dan sumber daya Red Hat yang 
menghadapi SAP untuk meningkatkan jejak dan pangsa pasar SAP Red Hat.

Bagian utama dari tim ini secara langsung bekerja di Lab SAP Linux (Walldorf, Jerman) bersama 
dengan SAP dan mitra SAP lainnya. Di sana, mereka memiliki kesempatan untuk membangun 
solusi bersama dan membantu masalah pelanggan di komunitas yang lebih besar.

Layanan konsultasi Red Hat untuk SAP

Red Hat Insights disertakan sebagai bagian dari langganan Red Hat Enterprise Linux Anda, 
sehingga Anda dapat mulai mengidentifikasi dan memulihkan risiko secara proaktif di seluruh 
infrastruktur Red Hat Anda sejak sistem operasi diterapkan. Keterlibatan Red Hat Consulting 
selaras dengan langkah-langkah berbeda dalam perjalanan SAP: 

• Penemuan. Sesi satu-hari dengan perwakilan tim pelanggan yang relevan untuk memahami 
pelanggan SEBAGAIMANA ADANYA dengan ekosistem SAP mereka. 

• Navigasi Keterlibatan 5 hingga 10 hari berdasarkan praktik DevOps di mana pelanggan akan 
memperoleh pemahaman yang jelas tentang perjalanan SAP ke Perusahaan Cerdas untuk kasus 
penggunaan mereka sendiri. 

• Pilot. Selama fase ini, arsitektur terperinci dan rencana implementasi diuraikan dan diterapkan 
ke sistem yang diidentifikasi selama fase Navigasi. Rencana tes juga dibuat dan diikuti sehingga 
pilot dapat diterima oleh pelanggan.

• Integrasi. Tujuan dari layanan ini adalah untuk menentukan bagaimana alur kerja yang 
dibuat dalam fase Percontohan (Pilot) dapat diintegrasikan ke dalam seluruh ekosistem SAP 
pelanggan sehingga dapat digunakan berulang kali dan ditingkatkan. 
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• Akselerasi. Dalam fase ini, alur kerja diimplementasikan dalam skala besar sehingga mereka 
benar-benar mendukung dan terintegrasi ke dalam ekosistem SAP.

• Optimasi SAP Fase ini sebenarnya sudah ada pada tahap Integrasi dan Akselerasi, berdasarkan 
metodologi CI/CD menggunakan umpan balik dari semua tim pelanggan guna memastikan 
ekosistem SAP bekerja sebaik-baiknya. 

Manajemen Akun Teknis Red Hat SAP

Seorang Manajer Akun Teknis SAP Red Hat (SAP TAM) berkolaborasi dengan TAM utama Anda, 
yang sudah memahami tentang lingkungan perangkat lunak Anda dan teknologi yang Anda 
terapkan. SAP TAM dan TAM primer Anda bekerja sama untuk mengoptimalkan penggunaan solusi 
SAP Anda pada teknologi Red Hat. Bekerja dengan suatu SAP TAM memberi Anda: 

• Satu titik kontak dengan spesialis SAP dengan pelatihan ekstensif dan koneksi ke talen 
teknis utama di Red Hat.

• Perencanaan siklus hidup sehingga Anda dapat memanfaatkan penyempurnaan terbaru 
pada produk baru dan yang akan datang.

• Seorang advokat internal untuk mempromosikan kebutuhan dan minat Anda dalam tim 
rekayasa dan manajemen produk Red Hat.

• Akses beta awal untuk memengaruhi arah dan dukungan produk di masa mendatang dalam 
proses pengujian dan validasi.

• Kemitraan dengan SAP dan vendor teknologi utama lainnya untuk memastikan solusi 
multivendor Anda berhasil.  

facebook.com/redhatinc 
@redhat 

linkedin.com/company/red-hat 

Tentang Red Hat

 Red Hat adalah penyedia solusi 
perangkat lunak sumber terbuka 

perusahaan terkemuka di dunia, 
menggunakan pendekatan 

yang diberdayakan oleh 
komunitas untuk menghadirkan 

teknologi Linux, cloud hybrid, 
kontainer, dan Kubernetes yang 

andal dan berperforma tinggi. 
Red Hat membantu pelanggan 

mengintegrasikan aplikasi 
IT baru dan yang sudah ada, 

mengembangkan aplikasi cloud-
native, menstandarisasi sistem 

operasi terkemuka di industri 
kami, dan mengotomatiskan, 

mengamankan, dan mengelola 
lingkungan kompleks. Layanan 

dukungan, pelatihan, dan 
konsultasi pemenang 

penghargaan menjadikan Red Hat 
penasihat tepercaya untuk 

Fortune 500. Sebagai mitra 
strategis untuk penyedia cloud, 

integrator sistem, vendor aplikasi, 
pelanggan, dan komunitas open 

source, Red Hat dapat membantu 
organisasi mempersiapkan masa 

depan digital.

Amerika Utara 
1 888 REDHAT1 

www.redhat.com

Eropa, Timur Tengah,  
dan Afrika 

00800 7334 2835 
europe@redhat.com

Asia Pasifik 
+65 6490 4200 

apac@redhat.com

Amerika 
+54 11 4329 7300 

info-latam@redhat.com 
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