
Infraestrutura do 

Azure para SAP  

Serviços Microsoft  

Benefícios potenciais  

• Implantação rápida e 

econômica de paisagens 

SAP  

• Automação para suporte 

a configurações simples e 

repetíveis da 

infraestrutura do Azure  

Ambientes SAP exclusivos com 

Azure  
Para que as organizações realizem implantações rápidas e econômicas de paisagens  

SAP no Azure, os Serviços Microsoft apresentam a oferta de Infraestrutura do Azure 

para SAP. Essa oferta oferece arquiteturas reutilizáveis e profundo insight sobre a 

configuração da infraestrutura do Microsoft Azure para hospedar diversas paisagens 

SAP na mesma assinatura do Azure.  

À medida que a sua organização começa a desenvolver um número cada vez maior 

de aplicativos, a necessidade de ambientes especializados e exclusivos para 

produção, desenvolvimento, teste e treinamento também aumenta. Implantar e 

operar diversos ambientes exclusivos de SAP no local pode consumir muito tempo e 

ser bastante caro para a maioria das organizações de TI. Utilizando o Microsoft 

Azure, é possível reduzir o tempo necessário para a implantação e baixar os custos 

de operar vários ambientes através de uma arquitetura repetível, automação 

estruturada e benefícios inerentes aos serviços hospedados em nuvem.  

A oferta de Infraestrutura do Azure para SAP dos Serviços Microsoft ajuda as 

organizações a implantarem e operarem várias paisagens do SAP no Azure. A oferta 

abrange três cenários diferentes, que incluem:  

Desenvolvimento e teste  

• Paisagem SAP hospedada apenas no Azure  

• Vários servidores e paisagens SAP  

• Rápida aceleração e desaceleração  

Pequenos ambientes de produção  

• Cenário híbrido (Microsoft Azure e no local)  

• Conectado à rede corporativa  

• Integração com o Active Directory  

Recuperação de desastres do SAP no Azure  

• Local econômico de recuperação de desastres  

• RD do local para o Microsoft Azure  

• Monitoramento e failover automático para o Azure  

Azure Site 
Recovery  

Gestor  



Para obter informações adicionais sobre soluções de Consultoria e Suporte da Microsoft, 

entre em contato com o seu representante de Serviços Microsoft ou acesse 

www.microsoft.com/services  

 

Entrega flexível  

Através do uso do nosso ecossistema de parceiros SAP certificados, os 

Serviços Microsoft e seus parceiros entregarão em conjunto esta oferta 

para a construção de paisagens SAP resilientes e escalonáveis no 

Microsoft Azure. Os Serviços Microsoft ajudarão a garantir que a 

infraestrutura do Azure seja planejada e implantada corretamente. Os 

nossos parceiros certificados pela SAP ajudarão a garantir que as 

paisagens SAP sejam projetadas de acordo com as suas especificações, 

utilizando práticas recomendadas do setor.  

 

Serviços Microsoft  

Os Serviços Microsoft incluem uma equipe global de arquitetos, 

engenheiros, consultores e profissionais de suporte dedicados a ajudar os 

clientes a maximizar o seu investimento em software da Microsoft. Os 

Serviços Microsoft atendem a clientes em mais de 82 países, ajudando-os 

a planejar, implantar, prestar suporte e otimizar as tecnologias Microsoft. 

Os Serviços Microsoft trabalham em estreita colaboração com os parceiros 

da Microsoft, compartilhando experiência tecnológica, soluções e 

conhecimento do produto. Para obter mais informações sobre as soluções 

que os Serviços Microsoft têm a oferecer ou saber como contratar os 

Serviços Microsoft e seus parceiros, acesse www.Microsoft.com/services 

(em inglês).  

Nossa abordagem  

Microsoft + SAP  

O Microsoft Azure oferece 

uma plataforma de 

infraestrutura em nuvem 

confiável e segura que permite 

que as empresas implantem 

rapidamente soluções SAP na 

nuvem. Esta colaboração ajuda 

os clientes a simplificar o 

gerenciamento da 

infraestrutura, melhorar o 

tempo para a comercialização 

e reduzir os custos.  

 

Para obter mais informações e 

experimentar o SAP no Azure, 

acesse:  

 

http://azure.microsoft.com/en-

us/campaigns/sap/ 

Estratégia e avaliação  

Descoberta e racionalização 
empresarial  

Datacenter e nuvem   
Infraestrutura e gerenciamento  

Datacenter e nuvem   
Consolidação e migração  

Datacenter e operações na nuvem  

Datacenter & automação na nuvem  

Datacenter e transformação na nuvem  


