SAP na IBM Cloud
A IBM Cloud atende aos clientes
SAP onde eles estão.

Todas as conversas SAP são
conversas de negócios. Os
líderes devem garantir que suas
principais aplicações de negócios
sejam tão seguras, confiáveis e
compatíveis quando implantados
tanto fora do local quanto no local,
especialmente quando a nuvem
pública é o destino.
IBM Cloud é uma plataforma líder
para empresas, oferecendo:

Desempenho - Com o mais amplo catálogo
de infraestrutura certificada SAP, a IBM Cloud
atende aos clientes onde eles estão com seus
ambientes SAP existentes, seja Intel x86 ou
IBM Power Systems, físico ou virtual. A IBM
é o provedor de nuvem com os servidores
certificados SAP mais poderosos, incluindo
servidores virtuais IBM Power, e um registro
de rastreamento de mais de 5.500 migrações
SAP para a nuvem.¹

Segurança - a IBM é o único provedor de
serviços em nuvem que oferece recursos
robustos de criptografia de dados: KYOK
(mantenha sua própria chave) para criptografia
de dados certificada em FIPS140-2 Nível 4 e
Hyper Protect DBaaS. A IBM Cloud está em
conformidade com os principais padrões e
regulamentações exigidos pelos diversos
setores em todo o mundo.

Know-How - IBM e SAP possuem 46 anos de
parceria em sua aliança. A IBM é uma parceira
Global Platinum e um dos associados mais
premiados da SAP. Fornece acesso a mais de
37.000 profissionais certificados pela SAP
para auxiliar em qualquer estágio de sua
transformação. Além disso, a IBM é o único
fornecedor com um portfólio de serviços
que vão desde consultoria SAP, implantação,
customização e gerenciamento em sua própria
nuvem pública em escala global.

Liberdade de escolha - a IBM é o único
provedor que pode oferecer três modelos de
nuvem diferentes - pública, privada e híbrida na mesma plataforma de nuvem.

Por que a IBM Cloud?

Saiba mais em:
ibm.com/cloud/sap

