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O custo de manter e expandir a 
capacidade do SAP no local é muito 
maior do que os custos de 
armazenamento em nuvem e servidores 
virtuais.  

Usar tecnologias de TI diferentes 
dificulta a agilidade, colaboração e 
eficiência empresarial.  

Os funcionários trabalham cada vez mais 
com dispositivos móveis ao longo do dia, 
mas a infraestrutura Microsoft-SAP ainda 
os prende à mesa de trabalho.  

Exibições inconsistentes dos dados da 
empresa, com diferentes formatos de 
dados, requerem cópia, colagem e 
reformatação de dados, exigindo 
retrabalho e gerando redundância  
e erros na inserção dos dados.  

2 

Alto custo total  
de propriedade  

Falta de agilidade  

Baixa produtividade dos 
funcionários  

Dados inconsistentes  



Interoperabilidade  Mobilidade e setor  Nuvem  Plataforma e infraestrutura  

Rápido, eficiente  
Acesso ao SAP usando 

ferramentas conhecidas da 
Microsoft  

Dados do SAP no Microsoft 
Windows, para executar os 
seus negócios com maior 

eficiência, a qualquer hora e 
em qualquer lugar  

SAP rápido, flexível e 
econômico em tempo real na  

nuvem do Microsoft Azure  

Plataformas Microsoft 
confiáveis e de alto 
desempenho para  
valor ideal do SAP  
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Casos de uso  Como o Microsoft Azure pode ajudar  Como as organizações se beneficiam  

Alterações oportunas nas cargas de 
trabalho do SAP por equipes de 
desenvolvimento  

Provisionamento e consolidação de infraestrutura 200 a 
300 vezes mais rápidos em comparação com o 
provisionamento e a consolidação no local; alterações mais 
rápidas por equipes de aplicativos SAP.  

Maior agilidade e capacidade de provisão de instâncias em 20 
minutos.  

Financiamento de infraestrutura de 
desenvolvimento e teste utilizado 
intermitentemente para cargas de 
trabalho do SAP  

Capacidade para parar nos sistemas de desenvolvimento e 
teste no final do dia útil.  

Economia de até 40–75% em custos de hospedagem, 
exercendo a capacidade para parar instâncias quando não 
estão em uso.  

Aumentar a capacidade do datacenter 
para atender a solicitações atualizadas de 
projeto no SAP  

Libera a capacidade do datacenter no local, levando o 
desenvolvimento e teste para cargas de trabalho do SAP 
para o Microsoft Azure – sem investimento inicial.  

Flexibilidade para mudar de gastos de capital para gastos 
operacionais.  

Fornecer ambientes de treinamento 
consistentes, baseados em modelos  

Capacidade para armazenar e utilizar imagens pré-
definidas do ambiente de treinamento para máquinas 
virtuais atualizadas.  

Economia de custo pelo provisionamento apenas das 
instâncias necessárias para treinamento e sua posterior 
exclusão, quando o evento for concluído.  

Arquivamento de sistemas históricos para 
auditoria e gestão  

Compatível com a migração de máquinas físicas para 
máquinas virtuais que podem ser ativadas quando 
necessário.  

Economia de até 60% devido ao armazenamento mais barato 
e à capacidade de acelerar os sistemas conforme as 
necessidades.  

Entregar recuperação de desastres 
automática com baixo RPO e baixo RTO  

Os Serviços de Recuperação do Azure replicam máquinas 
virtuais locais para o Azure e gerenciam o failover e 
failback.  

O RPO e o RTO são reduzidos e o custo de propriedade da infraestrutura 
do RD é reduzido. Enquanto ocorre a replicação de sistemas de RD, o 
único custo incorrido é o de armazenamento  



IMPORTANTE: Todos os aplicativos SAP devem ser adquiridos pelo cliente e instalados em uma VM Azure. 
Atualmente, não há VMs de IaaS na galeria do Azure SAP disponíveis para implantação em conformidade com os 
requisitos de licença da SAP.  





•
•

Tamanho da 

VM  

Núcleos  RAM  Armazena-

mento SSD 

local  

Máx. de 

discos de 

dados 

persistentes  

Padrão_G1  2 28 GiB  412 Gb  4 

Padrão_G2  4 56 GiB  824 Gb  8 

Padrão_G3  8 112 GiB  1.649 Gb  16 

Padrão_G4  16 224 GiB  3298 Gb  32 

Padrão_G5  32 448 GiB  6596 Gb  64 





Azure Site Recovery  

Gestor  
SAP certificado  Redes isoladas  

Dev e Test  

• Azure apenas  

• 1-2 módulos SAP  

• 1 ambiente SAP  

• Windows e SQL  

Pequena produção  

• Cenário híbrido  

• 2-6 módulos SAP  

• Conectados à rede 

da empresa  

• Integrados com o 

Active Directory 

(AD)  

• Windows e SQL  

Recuperação de 

desastres do SAP 

no Azure  

• Local econômico 

para RD  

• Local para Azure  

• V1 - requer 

Hyper-V  

Serviços  





Serviços  

2-3 semanas  

(1 recurso)  

6 semanas  

(2 recursos, até 10 servidores, 1 paisagem)  

8 semanas  

(3 recursos, até 60 servidores, 2 paisagens)  

Avaliação  

•Ambiente atual 
do SAP  

•Descoberta de 
paisagem do SAP   

• Integridade do 
SAP  

•Relatório de 
preparação do 
Azure  

Planejamento de 
capacidade  

•Planejamento de 
desempenho de 
computação, 
armazenamento 
e SQL  

Preparação  de 
assinaturas 

•Limites do Azure,  

•Estratégia do AD  

•Via expressa  

•Rede do Azure  

Implantação  

•Elaborar 
assinatura do 
Azure  

•Elaborar 
paisagem do 
SAP  

Segurança  

•Planejamento de 
requisitos  

•Firewalls  

•  Registro  

Operações  

•Monitoramento  

•SQL  

•SAP  

•Azure  

•Híbrido  

Continuidade de 
negócios e 
recuperação de 
desastres (BCDR)  

•Recuperação de 
desastres do SAP 
no Azure  

•Gerente de 
recuperação do 
local  



Serviços  

• Configurações do banco de dados 
(tamanhos, IOPS)  

• Desempenho do SAP (tempo de resp. 
do diálogo)  



Serviços  

Planejamento de capacidade para:  

Contas de VMs de SAP, SQL e armazenamento  

Dimensionar cargas de trabalho do SAP usando o SAP Quicksizer 

• Mapear cargas de trabalho do SAP conforme as dimensões das VMs do Azure  

• Amostra de dimensionamento de SAPs para Azure (2 camadas):  

Tamanho da VM do SAP  

Parâmetro de 

comparação do 

SAP  
Est. de  usuários 

simultâneos  

VM A5 (2 núcleos, RAM de 14 Gb)  1.500 SAPs  250 

VM A6 (4 núcleos, RAM de 28 Gb)  3.000 SAPs  500 

VM A7 (8 núcleos, RAM de 56 Gb)  6.000 SAPs  1000 

VM A8 (8 núcleos, RAM de 56 Gb) 8 mil 

IOPS  10.000 SAPs  1700 

VM A9 (16 núcleos, RAM de 112 Gb, 8 

mil IOPS)  20.000 SAPs  3400 

OBS.: com VMs (SSDs) atualizadas da D-Series (D9-D11), a taxa de 

transferência pode chegar a até 100 mil SAPs em uma configuração de 

três camadas.  



Serviços  

Planejamento da assinatura do Azure   

Planejamento de via expressa e rede do Azure  

• Espaço de endereços da rede, isolamento do roteamento, ACL de ponto de 

extremidade externa/interna  

• Integração com firewall e grupos de segurança da rede  

Limites da assinatura  

• Limites para a assinatura do plano de capacidade para computação, 

armazenamento e rede  

Planejamento de identidade do Azure (AD)  

• Projetar a rede, Active Directory, estratégia de implantação de rede híbrida para 

serviços de nomes de domínio  

Configuração híbrida do Fileshare do SAP  

• Configuração de Fileshares (acesso a SAP/usuário/SAP/transf. entre locais)  

Serviços em nuvem, grupos de recursos, grupos de disponibilidade  

• Planejamento de camadas de aplicativos e segmentação da rede usando serviços 

em nuvem, NSG e grupos de disponibilidade  

Planejamento por conta de armazenamento  

• Planejamento de replicação local e regional do armazenamento  

• Planejamento de RD e cofres de armazenamento para backup   

AVSPWEB01

SAPWebStamp01

AVSPAPP01

SAPAPPStamp01

AVSPDATA02

CSSPDB01RM

SQL Server 2014 AlwaysOn

AVSPAPP02

SAPAPPStamp02

CloudLink

CSSPWEB01 CSSPAPP01

CSSPAPP02

Blob de  

armazenamento  

do Microsoft Azure  

 

Blob de 

armazenamento 

do Microsoft 

Azure (em outro 

local)  

 

Armazenamento 

localmente redundante 

(LRS)  

 
Disponibilidade 9,95% para 

implantação em pequena 

produção  



Serviços  

Automação da implantação (atualmente 

disponível)  

Rápida implantação da paisagem SAP do PowerShell:  

• Automatizar a rede (vNET, sub-rede, serviços em 

nuvem, grupos de segurança de rede)  

• Automatizar VMs do Azure (Web, SQL de 

aplicativos)  

• Habilitar a extensão do Azure para SAP  

• (aprox. 45 min  para ambiente de Desenv./Teste)  

 

Automação da implantação (no futuro)  

• Habilitar Bitlocker e CloudLink para VMs do SAP  

• Habilitar proteção contra malware   

• Importar ou restaurar o banco de dados do SAP  



Serviços  

Planejamento de segurança de rede do Azure 

(produção)  

• Integração com AD (estender AD)  

• Considerações para dados geridos por PII e PCI  

• Dados em repouso (criptografia de disco com 

BitLocker)  

• Dados em trânsito (VPN, IPSEC )  

• Planejamento de isolamento da rede (NSG de sub-

rede)  

 

Planejamento de segurança de rede do Azure   

(opcional)  

• Firewalls (VNET  Barracuda)  

• Logs do SO (insight sobre operações)  

• Criptografia de TDE do SQL  

• Auditoria do SQL  



Serviços  







Migração  de 
aplicativos de 
qualquer plataforma 
de aplicativos 
concorrente para o 
Windows e o 
SQL Server. 

Implantação de 
instalações 
atualizadas no 
Windows e no SQL 
Server para o 
aplicativo  

Atualização   
de versões do SQL 
Server e do 
Windows Server em 
que os aplicativos 
são executados 

Manutenção, 
otimização e 
suporte do 
SQL Server e do 
Windows Server 
para os aplicativos  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/36/PeopleSoft_logo.svg


http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=4&la=2


O conhecimento do que fazemos atenua o risco  

VISÃO E ESCOPO  
Descrever o conceito da solução e definir  
a equipe do projeto necessária para a sua 
entrega.  

PLANO  
Montar planos detalhados e designs 
necessários para entregar a solução.  

DESENVOLVIMENTO  
Construir uma solução que inclua todos os 
aspectos necessários para o projeto.  

ESTABILIZAÇÃO  
Finalizar e conferir se a solução atende às 
necessidades e expectativas do cliente e do 
usuário.  

IMPLANTAÇÃO  
Implantar e integrar a solução em seus 
ambientes pretendidos de produção.  



Especialização em todo o ciclo de vida da solução  
 

Equipes de 
consultoria 

do setor  

Supervisão 
executiva  

Equipes de 
consultoria 
do cliente  

Centros de 
excelência 

em 
tecnologia  

Certificações 
de nível de 
mestrado  



A nossa abordagem flexível inclui parceiros  





Capacitamos o seu pessoal para o sucesso permanente  


