34,000+

HPE je trhovým lídrom pre riešenia SAP
HANA a pre všetky typy nasadení.
Podľa prieskumu spoločnosti Gartner je HPE na
prvom mieste medzi predajcami hardvéru určeného
pre SAP HANA. Máme 40 % podiel na trhu, čo je
viac ako ďalší traja predajcovia dokopy. Máme
nasadených najviac SAP HANA, SAP® BW/4HANA®
a SAP S/4HANA® zariadení.

HPE serverov celosvetovo
nasadených pre SAP HANA
HPE má tisíce zákazníkov, ktorí
prevádzkujú SAP HANA na systémoch
HPE.

200
HPE IT prevádzkuje SAP HANA s takmer

50 TB

v produkcii

HPE má jedno z najväčších SAP rozhraní. HPE IT
je na niekoľkoročnej ceste k SAP HANA s takmer
50 TB v produkcii. Ako súčasť iniciatívy „HPE
Next“ bolo IT v HPE prvé, ktoré implementovalo
riešenie SAP S/4HANA 1709 Central Finance a
prevádzkuje jeho najväčšiu inštanciu na svete.

Expertov zo spoločností HPE, SAP® a
Intel® v inovačných laboratóriách
Expertízu získala spoločnosť HPE vďaka 30
ročnej spolupráci so SAP a aj vďaka expertom
zameraným na výzvy digitálnej transformácie.

25,000

INFRASTRUCTURE
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PREČO JE HPE NAJLEPŠOU VOĽBOU PRE SAP HANA - EXPERTÍZA

zákazníkov prevádzkuje SAP na HPE

SAP licencií beží na systémoch HPE
HPE a SAP poskytujú komplexné riešenia bez
ohľadu na veľkosť odvetvia alebo spoločnosti –
od veľkých výrobných spoločností, ktoré hľadajú
overené podnikové riešenia, až po high-tech
startupy s najnovšími inováciami.

Systémy založené na procesoroch Intel® výrazne
prekonávajú ostatné systémy (na základe
vykonaných požiadaviek za hodinu). To je jeden z
ďalších dôvodov, prečo viac ako 90% serverov
poháňajúcich SAP HANA využíva procesory Intel®
Xeon®.

* Gartner Report (June, 2019)—How to Select Your Optimal SAP HANA Systems Vendor

SERVICES

46%

S takmer 25 000 zákazníkmi, ktorí prevádzkujú
aplikácie SAP na HPE a vďaka skúsenostiam s
migráciou HANA, prináša HPE svojim zákazníkom
jedinečné znalosti prostredí SAP a SAP HANA. Ťažia
z nich zákazníci HPE bez ohľadu na veľkosť či typ
pracovného zaťaženia.

POŽIADAVKY NA SAP HANA INFRAŠTRUKTÚRU
VÝKON

POUŽITIE

ŠKÁLA

DOSTUPNOSŤ

Kombinácia výkonu, flexibility a
dostupnosti, ktorej sa nič nevyrovná.
Pre veľké, ale aj malé podniky.

FLEXIBILITA

TCO

EXPERTISE

PREČO JE HPE NAJLEPŠOU VOĽBOU PRE SAP HANA – INFRAŠTRUKTÚRA

Optimálna voľba nasadenia: na serveri
alebo na mieru v datacentre, konvenčne
priamo vo firme alebo v cloude.

Obchodný sklad

PRE VŠETKY KRITICKY DÔLEŽITÉ ÚLOHY
#1

Úroveň aplikácií

DIMENZOVANIE
Súčasná databáza
Budúca databáza
Konsolidácia

POUŽITIE V RÔZNYCH
PROSTREDIACH

HPE ProLiant
DL560

HPE Superdome
Flex

V škálovaní kapacity
Unikátna modulárna architektúra
Extrémna RAS technológia
Výkon, ktorý láme svetové rekordy
Pre všetky typy rozhraní a prostredí

Infraštruktúra nadizajnovaná pre
všetky kriticky dôležité úlohy, ktorá
zároveň rieši celú škálu potrieb
zákazníkov.

hpe.com/info/superdome
hpe.com/info/proliant

SMB—TEST/DEV.
Pracovné systémy pre malé
a stredné podniky a
hyperkonvergovanú
infraštruktúru, vhodné aj pre
testy či vývojové prostredia.

SAP Business One®
powered by
SAP HANA
HPE SimpliVity 380

hpe.com/simplivity
hpe.com/info/proliant

HPE ProLiant
DL360/380

> MOŽNOSŤ KOMBINÁCIÍ

I NF RA STRU CTU RE

Analytika v reálnom čase

Inovatívna a kombinovateľná
infraštruktúra pre aplikačnú
úroveň SAP (prístup k SAP
HANA)

On-premises
Hybrid cloud

hpe.com/synergy

HPE Synergy 480/660

Cloud

> ÚLOŽISKO

Extrémny výkon
availability

NASADENIE
Na mieru v dátovom centre

HPE Nimble
Storage

HPE 3PAR
StoreServ

HPE Primera**

Cloudová agilita
HPE InfoSight— strojové
učenie

Komplexné úložisko typu
flash a hybrid all-flash

hpe.com/storage/sap

V zariadení
Rozšírené IT

LEARN MORE AT

SOFTVÉR

Prakticky
nepretržitý chod
Inovatívny softvér pre maximálne
výkonný chod aplikácií

hpe.com/info/sap/hana
HPE Serviceguard pre systémy Linux®
* Currently certified from 4 to 32 sockets and from 1.5 TB to 24 TB of shared memory
** h 20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00074521enw

hpe.com/servers/sglx

SERVICES

100%

Príprava a plánovanie

9,500+

1500+

SAP expertov, ktorí sa
starajú o 2000 datacentier
zákazníkov HPE

SAP HANA
konzultačných projektov

Rýchla poradenská služba pre SAP HANA,
vrátane poradenstva S4in4 a migrácie HANA.
Poradenstvo pre SAP HANA 2.0. Modely
hybridného cloudového nasadenia. Virtualizácia
a replikácia systému. Automatizované HA a DR.
Stratégie pre partície. Osvedčené postupy pri
networkingu. Stratégia modernizácie
infraštruktúry. Hodnotenie migrácie na SAP
HANA. Posúdenie modernizácie platformy.
Služby neustáleho zlepšovania zahŕňajúce
poradenstvo pre SAP, výkon SAP, bezpečnosť či
siete.

+

500+
SAP HANA
expertov

98%

+

Nasadenie a migrácia
Služba rýchleho nasadenia pre SAP HANA.
Služby okamžitej dostupnosti a odolnosti voči
neočakávaným udalostiam pre SAP HANA.
Služby migrácie databázy pre SAP HANA.
Služby migrácie platformy (U2L). Akcelerátor
upgradov pre HANA 2.0. Ochrana a súlad
platformy pre SAP HANA. Recovery Manager
Central pre SAP HANA.

zákazníckych požiadaviek sa vyrieši v
Centre excelentnosti HPE
Komplexné odborné poradenstvo skracuje čas
na diagnostiku a riešenie problémov s
infraštruktúrou. Spolupráca so spoločnosťou
SAP.

HPE Center of
Excellence for
SAP HANA

hpe.com/pointnext

EXPERTISE

SKUTOČNE KOMPLEXNÉ
SLUŽBY HPE POINTNEXT

INFRASTRUCTURE

PREČO JE HPE NAJLEPŠOU VOĽBOU PRE SAP HANA – SLUŽBY

HPE GREENLAKE PRE SAP HANA

Spoločnou inováciou medzi spoločnosťami
HPE a Intel sa dosiahol nový míľnik pre SAP
HANA s persistent memory. Myslite vo
väčšom - ale tiež rýchlejšie s technológiou
persistent memory HPE a druhej generácie
Intel® Xeon®. Pridaná kapacita persistent
memory vám umožňuje prevádzkovať väčšie
databázy na systémoch s menším počtom
procesorov.

* capacity
Decrease
Business application

Local buffer

Requested capacity

Inovácia vďaka Intel procesorom

Pay only for
what you use

Jednoduchosť, agilita a hospodárnosť ako v cloude, so
zabezpečením a výkonom on-premise IT.
Kapacita infraštruktúry, ktorá sa nikdy nevyčerpá.
Škálovateľné na požiadanie a v priebehu niekoľkých minút z
on-premise vyrovnávacej pamäte na mieste. Fakturácia na
základe skutočnej spotreby a ako služba – prechod od
počiatočných kapitálových výdavkov k modelu platby za
použitie. Vyberte si technológiu, ktorá vám vyhovuje – sami
si môžete namixovať služby hybridného cloudu a
umiestnenia pracovného zaťaženia bez toho, aby ste si
museli vyberať. Vysoká kvalita a nadštandardná podpora.

* Based on COE internal reporting 2019. Cases not resolved in COE are resolved by product engineering.
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S E RV I CE S

IT ZALOŽENÉ NA SPOTREBE

Increase capacity

