
Milhares de organizações migrarão seus 
bancos de dados de aplicativos SAP 
para SAP HANA nos próximos anos. 
Garanta o sucesso da migração com 
o Quest SharePlex, a melhor alternativa 
para a replicação de bancos de dados.

O SharePlex fornece uma cópia 
quase em tempo real dos dados de 
produção durante a migração dos 
bancos de dados Oracle® para o SAP 
HANA sem afetar o desempenho ou a 
disponibilidade. Os dados são replicados 
continuamente para manter os bancos 
de dados de origem e de destino 
sincronizados. A replicação do banco 
de dados ZeroIMPACT no SharePlex 
reduz o tempo de inatividade durante 
a migração e minimiza os riscos do 
negócio, permitindo que você se foque 

na manutenção do seu ambiente. O 
SharePlex oferece suporte à replicação 
de tipos de dados, como colunas LONG 
e Objetos Grandes (LOBs), comumente 
encontrados em aplicativos SAP. Ele usa 
um processo de streaming fora do banco 
de dados para aprimorar o desempenho 
e minimizar o impacto na largura de 
banda da rede, além de garantir a 
escalabilidade e a disponibilidade.

O SharePlex replica todos os tipos de 
dados SAP, inclusive o SAP HANA. 
Seja na atualização de uma plataforma 
legada, na migração para uma nova 
plataforma ou na mudança para a cloud, 
o SharePlex permite que você avance 
e modernize sua infraestrutura SAP de 
forma acessível, com um inigualável 
suporte técnico. 

SharePlex™ para SAP HANA®

Garanta alta disponibilidade e migrações ZeroIMPACT SAP HANA

BENEFÍCIOS:
• Replica e integra dados quase em 

tempo real a partir de bancos de 
dados Oracle para SAP HANA

• Permite a migração no seu 
cronograma com execuções 
práticas ilimitadas

• Minimiza o tempo de inatividade 
conforme você migra os bancos 
de dados SAP

• Oferece capacidade de 
configuração para implementações 
altamente personalizadas

• Ajuda a garantir alta disponibilidade 
e recuperação de desastres dos 
bancos de dados Oracle críticos 
durante a migração

• Complementa o processo de 
migração SAP

• Inclui suporte técnico premiado 
e líder do setor

Migrações, patches
e atualizações

Relatórios operacionais/
arquivamento

Distribuição de dados/
processamento distribuído

Cascatas usando
sistemas intermediários

Relatórios centralizados/
consolidação

Disponibilidade

Escalabilidade

Integração

O SharePlex oferece disponibilidade, escalabilidade e integração com o SAP HANA.
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RECURSOS 
• Solução independente da plataforma — 

Replique sistemas UNIX®, Linux® ou 
Windows® em migrações de Oracle para 
Oracle e de Oracle para SAP HANA. 

• Migrações ZeroIMPACT SAP — 
Mantenha a continuidade dos negócios 
durante toda a migração conforme os 
usuários interagem normalmente com 
os aplicativos SAP. Clone o banco de 
dados de produção atual para um novo 
sistema de produção e use o SharePlex 
para reconciliar e sincronizar quaisquer 
alterações no banco de dados feitas 
durante o processo de migração para 
o novo sistema de produção.

• Relatórios e análises sem afetar a 
produção — Descarregue as tarefas 
de relatório dos usuários e o suporte 
a decisões para downstream do banco 
de dados de produção para uma réplica 
do SharePlex. Analise os dados atuais 
quase em tempo real sem afetar o 
processamento de transações on-line 
(OLTP).

• Alta precisão e acessibilidade de 
dados — Use a replicação baseada em 
registro do SharePlex para manter uma 
réplica (completa ou um subconjunto) 
de seus dados Oracle em uma instância 
de relatórios em execução. Aprimore 
a disponibilidade e o desempenho de 
aplicativos, atendendo às necessidades 
de conformidade e governança de 
informações ao mesmo tempo.

• Sistemas secundários ainda mais úteis — 
Execute consultas nos bancos de dados 
replicados e sempre atualizados como um 
Business Warehouse (BW) otimizado ou 
uma plataforma de Business Warehouse 
Analytics (BWA). Esqueça as extrações 
de dados demoradas e que consomem 
muitos recursos, que normalmente 
ocorreriam fora do horário de pico ou 
durante um tempo de inatividade do 
sistema.

• Suporte flexível para a evolução SAP 
HANA — Explore, amplie e analise todos 
os dados quase em tempo real sem 
afetar ou alterar o aplicativo de origem 
em tempo real.

SOBRE A QUEST

A Quest ajuda os clientes a reduzir 
as tarefas administrativas enfadonhas 
para que eles possam se dedicar à 
inovação necessária para ampliar 
os negócios. As soluções Quest® 
são escaláveis, acessíveis e simples 
de usar, proporcionando eficiência 
e produtividade sem comparação. 
Juntamente com o convite da Quest à 
comunidade global para fazer parte de 
sua inovação, assim como nosso firme 
compromisso em garantir a satisfação 
dos clientes, a Quest continuará a 
acelerar o fornecimento das soluções 
mais abrangentes para gerenciamento 
de cloud do Azure, SaaS, segurança, 
mobilidade da força de trabalho e 
insights conduzidos por dados.

REQUISITOS DO SISTEMA

SISTEMAS OPERACIONAIS

Unix

Linux

Windows

BANCO DE DADOS DE 
ORIGEM

Oracle

BANCO DE DADOS DE 
DESTINO

Oracle

SAP HANA

SERVICES

Migração ZeroIMPACT da Quest

Serviços para SAP

Para obter requisitos adicionais, 
visite https://support.quest.com/.
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