
Implemente como desejar.

A SOLUÇÃO: SAP
HANA ON IBM POWER 

O DESAFIO

Esta solução contém a melhor virtualização e 
capacidade sob demanda do mercado, 
possibilitando crescimento sem a necessidade 
de aquisição e fornecimento de novos servidores.

Virtualização
É possível executar até oito instâncias produtivas de 
SAP HANA em um servidor POWER8®. Em geral, os 
servidores de baixo custo conseguem executar 
apenas uma instância. O SAP é compatível com a 
virtualização baseada em tecnologia hypervisor 
integrada (IBM PowerVM), consolidando múltiplas 
máquinas virtuais SAP HANA em um único sistema. 
Isto ajuda na consolidação de cenários em menos 
servidores, além de manter altas as taxas de 
utilização dos processadores, mesmo sob demanda 
�utuante. Em contrapartida, isso gera maior 
e�ciência e menor custo total de propriedade (TCO).

Capacidade
O IBM Power Systems conta com dimensionamento 
de capacidade dinâmico, permitindo melhor gestão 
de altos e baixos na demanda. Os equipamentos de 
outros fornecedores utilizam dimensionamento 
restritivo e prede�nido, exigindo sistemas novos 
quando o limite de memória é alcançado. O motor 
de virtualização reduz o número de pegadas 
necessárias, representando uma vantagem de 
custo, além de torná-la mais �exível, já que os 
usuários podem expandir e contratar capacidade, 
mover e acrescentar �uxos de trabalho na 
capacidade reserva da empresa.

O IBM Power Systems™ proporciona a maior flexibilidade, 
resiliência e desempenho do mercado. Ao combiná-los com o 
SAP HANA® e o SUSE® Linux Enterprise Server, as empresas 
terão o benefício de transações mais rápidas, melhor gestão 
de dados, abertura e inovação.

IMPLEMENTAÇÃO - OUTRO 
GRANDE DIFERENCIAL

O HANA é historicamente implementado como uma 
aplicação, o que o torna muito rígido em termos de 
escolhas de configurações.

O SAP HANA em Power Systems é diferente.

Os sistemas IBM POWER8 são projetados para 
implementação como parte do modelo de integração de 
datacenter (TDI) sob medida do SAP. A TDI reutiliza os 
ambientes de TI atuais do cliente, incluindo 
armazenamento e rede. Desse modo, o HANA no Power 
é oferecido como uma solução corporativa, mantendo a 
capacidade de adicionar cargas de trabalho virtualizados 
e capacidade sob demanda.

O SAP exige níveis de certi�cação mínimos, mas os 
usuários podem montar a arquitetura e implementar 
sistemas compatíveis com suas infraestruturas. Ele pode 
ser implementado com uma alternativa �exível dos 
servidores do POWER8 combinada com várias opções 
de armazenamento.

O IBM Power Systems pode ser escalado de modo a 
adequar-se para sua organização, seja por expansão 
(agrupando hardware para aumentar a capacidade) ou 
incremento (incluindo capacidade a uma única peça de 
hardware mais potente).

Observação: o SAP Business Suite e o S/4HANA requerem sistemas 
Scale Up, prontos para uso corporativo.

Apesar da 
importância dessas 
informações, muitas 
organizações lutam 
para simpli�car a 
complexidade de 
todos os �uxos de 
dados disponíveis.

A quantidade de dados disponíveis nas orga-
nizações, estruturados ou não, não para de 
crescer – e as empresas dependem deles 
como nunca:

“Liberar o potencial dessas informações 
transformado-as em insights práticos e resultados 
de negócios é essencial para as organizações de 
todos os tipos. Os gerentes e as equipes de TI 
precisam entregar resultados cada vez mais 
elaborados com pouco ou nenhum aumento nos 
seus orçamentos”.
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“Os clientes querem obter 
respostas imediatas às 
questões importantes de 
negócios a �m de maximizar as 
margens de lucro. Ter que 
aguardar um dia inteiro pelos 
números mais recentes 
torna-se um problema crítico 
com o ritmo acelerado dos 
negócios e as mudanças cada 
vez mais dinâmicas do 
mercado”.

SAP + SUSE + IBM = COMPROMISSO 
DO SAP HANA ON POWER
A SAP e a IBM são parceiras de décadas. Nos últimos anos, elas 
vêm trabalhando na criação de uma solução verdadeiramente 
pronta para uso corporativo para HANA em Power Systems.

A parceria entre a SUSE e a SAP para a melhoria da 
escalabilidade e alta disponibilidade do SAP HANA já dura muitos 
anos. Aliás, o Linux Enterprise Server é o sistema operacional 
recomendado e compatível com o SAP HANA. É o único Linux 
compatível com SAP HANA em IBM Power Systems.

Com flexibilidade de implementação, 
resiliência para manter a execução 
das suas cargas de trabalho SAP 
HANA, além de desempenho 
inigualável, não há outra plataforma 
de hardware tão adequada para 
cargas de trabalho SAP HANA quanto 
o IBM Power e o SUSE Linux.

CONCLUSÃO

PARA SABER MAIS:

Plataforma SAP HANA – sistema de gerenciamento de banco de dados in 
memory, além de:

Elaboração mais rápida de relatórios para decisões de negócios em tempo real.

Análise preditiva para probabilidades e tendências futuras.

Arquitetura corporativa para SAP comprovada.

O SUSE Linux Enterprise Server para Aplicações SAP proporciona:

Alta disponibilidade com failover automatizado, incluin-
do o banco de dados SAP HANA.

Sistema operacional e reforço de segurança de dados na memória.

 Instalação e gerenciamento de SAP HANA automatizado e simpli�cado.

Gestão de cache de página Linux para sustentar o 
desempenho do aplicativo SAP. 

IBM Power Systems –Servidor seguro, flexível e resiliente, além de:

Maior volume de processamento e memória em comparação ao x86, 
para obter resultados mais rápidos de negócios.

Virtualização de �uxos de trabalho em menos servidores para minimizar custos.
Capacidade de adição de recursos conforme necessário para suportar as 
novas necessidades de negócios.

Perfeito para operações 
ininterruptas para empresas

3 MOTIVOS PELOS QUAIS ESTA É 
A SOLUÇÃO PREMIUM PARA 

BANCOS DE DADOS 
SAP HANA

Simples

”As qualidades 
técnicas que 
garantem o sucesso 
do SAP HANA são 
impressionantes, 
mas a �exibilidade 
incrível da estratégia 
do SAP é 
extremamente 
importante”.
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Muitos fornecedores consideram a confiança 
para missões críticas como apenas um opcional 
extra, mas ela está incluída no IBM Power 
Systems como padrão. 

Proteção de memória inteligente para detectar e 
corrigir possíveis falhas antes de impactar um 
aplicativo em execução.

Os sistemas IBM POWER8 monitoram os 
componentes de hardware ininterruptamente, a 
�m de prever possíveis falhas, enviando um aviso 
preventivo aos administradores SAP sobre a 
possibilidade de ocorrência de uma falha.

O IBM POWER8 inclui memória Chipkill e, o mais 
importante, com módulos de memória reserva, 
protegendo os armazenamentos de dados de 
qualquer falha no chip de memória. Portanto, se 
um chip apresentar defeito, seu conteúdo será 
transferido para a reserva, garantindo 
disponibilidade ininterrupta. Outros fornecedores 
integram tecnologia de terceiros como opcionais.

O SUSE Linux Enterprise Server para Aplicações 
SAP vem com dois pacotes compatíveis com 
replicação de sistema SAP HANA, um mecanismo 
de bloqueio inteligente para manter a integridade 
dos dados, além de ferramentas para auxiliar sua 
equipe de TI a automatizar a replicação do sistema 
SAP HANA. 

Apenas 3,5 minutos de tempo de inatividade 
não planejado por servidor por ano, em média - 
o melhor do mercado em todas as plataformas 
que executam Linux.

É possível reduzir ainda mais o tempo de 
inicialização e carregamento de tabelas 
utilizando-se o armazenamento IBM 
FlashSystem®

INTELIGENTE

“O SAP HANA 
entrega 
resultados de 
pesquisa 
incrivelmente 
rápidos, além de 
ser compatível 
com cenários, 
entre eles, 
análise de dados 
em tempo real”.
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RÁPIDO

Acelere os insights com uma arquitetura de sistema 
equilibrada para processamento de dados in memory.

 Multithreading robusto

 Os processadores mais rápidos

 Alta memória de largura de banda

O POWER8 oferece oito níveis de execução por núcleo, 
ou seja, o dobro dos antigos servidores POWER7 e o 
quádruplo das ofertas da Intel, aumentando a 
capacidade do sistema de executar vários grupos de 
instruções ao mesmo tempo durante o mesmo ciclo de 
clock da CPU. Com uma capacidade de memória por 
soquete muito maior que as plataformas concorrentes, o 
IBM POWER8 foi projetado para cargas de trabalho de 
big data e analytics. Esta capacidade adicional de 
memória contribui para tornar o IBM Power System a 
plataforma ideal para liberar todo o potencial de um 
banco de dados in memory como o SAP HANA.

Até 1536 níveis de execução por sistema para 
rápida execução de algoritmos de análise de dados

Até 32 TB de memória, fornecendo um ambiente de 
trabalho amplo e rápido, crucial para CPUs que 
executam SAP HANA no POWER8

Até 224 MB de cache por soquete para garantir carre-
gamento de dados contínuo para respostas rápidas

Até 320 GB por segundo de largura de banda de 
memória sustentada, fornecendo um �uxo de 
dados constante para permitir que todos os níveis 
de execução ocorram sob máxima e�ciência

Baseado no benchmark SAP BW-EML, o IBM 
POWER8 E870 estabelece um novo recorde 
mundial de desempenho
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“A SAP realizou um 
importante investimento no 
desenvolvimento do IBM 
Power Systems, o que nos 
permitiu entrar fundo nesse 
jogo, porque acreditamos na 
tecnologia”. 

Kyle Garman; 
Vice-Presidente Sênior e 
Diretor Administrativo de 
Parcerias Globais da SAP

SCALE-OUT

SCALE-UP

”Foi além de nossas 
expectativas e superou 
facilmente o desa�o de 
atender os requisitos de 
desempenho para 
soluções SAP HANA 
customizadas”.

Hans Gootjes, Chefe de 
arquitetura e design da 
CTAC

Internet of 
Things (IOT)

Social media 
activity

Customer buying 
behaviour 

Weather 
patterns 

Foreign 
markets activity

Customer 
information 

Saiba mais sobre SUSE 
e SAP HANA

Saiba mais sobre IBM Power 
Systems e SAP HANA

Baixe o resumo da solução

Leia o artigo sobre Análise 
Tecnológica do MIT

SAP HANA ON IBM 
POWER SYSTEMS – 
O MELHOR DOS DOIS MUNDOS

Saiba mais sobre Transformação 
Digital com IBM e SAP

2x 
mais memória

4x 
mais cache

1.8x
mais desempenho

Léon van den Bogaert, Gerente 
de Tecnologia Cloud da CTAC


