Sua empresa merece muito
mais do que apenas “o bom”.
O bom nunca será o suﬁciente para seus negócios!

Reduza custos, simpliﬁque e acelere as implementações
do SAP HANA com a melhor escolha de infraestrutura
Dê vazão aos dados in-memory,

Estamos em um momento onde as
empresas estão repensando processos,
metodologias e operações para estarem
prontas para uma retomada da demanda
e tornarem-se mais competitivas. Esteja
você planejando ou atualizando uma nova
implementação do SAP HANA é essencial
escolher uma infraestrutura que:

Permita o provisionamento rápido de instâncias HANA a custos reduzidos, escalando
mento e maximizando a disponibilidade;
Consolide instâncias do
SAP HANA Multi-Tenancy sem perda
de desempenho.

A IBM traz recursos com diferenciação técnica e preço
competitivo para conﬁgurações otimizadas, atendendo
assim às principais expectativas das empresas.
Conﬁra o comparativo de custo total de propriedade:

Comparativo
TCO 3 anos: 40% Menor*
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KR$

400
300
(*) Estudo baseado em conﬁguracões
para DB HANA 2TB: Servidor x86 Dell R740,
2-sockets Intel Xeon Gold 6246 3.3GHz,
24-cores, 2TB memória, 4-nic 10/100/100,
8 x 1.92 TB SSD, 3 x 1.2TB 10K DASD, SUSE
Linux for SAP HANA, 3 anos pro-suporte HW.
Servidor Power 2-sockets PoWER9 3.4GHz,
2TB memória, 8-portas 10GBe, 5 NVME
3.2TB, SUSE Linux for SAP HANA, 3 anos
suporte HW.
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IBM Power S922

Principais benefícios:

x86 server

Multi-Tenancy
consistente: Suporte
a múltiplas instâncias
SAP HANA com
baixíssima sobrecarga
de processamento
no servidor

Reinicialização
mais rápida do DB
HANA com o recurso
Memória Virtual
Persistente

Ajuste de
processamento:
Suporte a
compartilhamento de
processadores entre os
servidores de um Pool

Arquitetura flexível:
Suporte a automação
em nuvem privada
ou híbrida pronta
para facilitar o
provisionamento

Excelente preço
de aquisição para

Ideal para dar vazão
aos seus dados:
A maior Bandwith de
memória

Quer saber mais detalhes sobre os benefícios
acima e os preços promocionais da IBM?
Podemos marcar um horário com você e sua equipe.

para DB HANA <=2TB

Fale com o especialista

