Estudo de Caso: SAP on Azure
COMLINK

Perfil da companhia
referência em soluções
inovadoras de relacionamento
da cadeia de suprimentos em
B2B e-Procurement e
Governança do Cadastro de
Materiais. Atendendo
empresas de diversos
segmentos como: Industrial,
Automotiva e Agrícola, dentre
outras.
Localização:
Ribeirão Preto, SP - Brasil
"Mover sua paisagem SAP e
aplicativos SAP HANA para a
nuvem pública é a melhor
opção - e o Azure oferece a
Nuvem Hyperscale mais
completa para SAP”

Os líderes de TI há muito tempo ouviram as promessas
do que poderiam fazer com o SAP HANA, o que eles
poderiam fazer com seu ERP na nuvem, e o que eles
poderiam fazer com todos os serviços disponíveis no nuvem tecnologias que prometem a entrega do capacidades
revolucionárias que os líderes empresariais imaginam. Mas
esses benefícios não poderiam ser alcançados juntos porque
o nuvem foi percebida como não segura o suficiente e SAP
HANA Parecia ser incompatível com a nuvem..
O Microsoft Azure está posicionado exclusivamente para SAP
workloads
O Microsoft Azure ajuda as organizações a reduzir a
complexidade do gerenciamento de seus ambientes SAP, ao
mesmo tempo em que introduz inovação e redução de
custos. Atualmente, os clientes da SAP estão procurando o
caminho certo para avaliar e adotar o SAP S/4HANA, além de
considerar qual é a melhor estratégia de nuvem.
O Azure oferece uma opção de implantação de baixo
custo e altamente escalável para as cargas de trabalho do SAP
Com a necessidade de implemente todos os ambientes
do sistema SAP no Azure e leve todos os workloads que estão
ligados ao SAP realizamos uma avaliação da infraestrutura e
assim realizamos a migração dos aplicativos SAP para o Azure
com sustentação do ambiente Windows, Linux, Banco de
Dados e SAP Basis. Com a migração para o Azure o cliente
também teve acesso à Relatórios de desempenho e
otimização de custos e atender às suas necessidades de
conformidade e segurança.
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