INFRAESTRUTURA OPEN IBM POWER PARA SAP HANA
Pesquisas da Forrester e do ITIC comprovam que a plataforma
2
IBM Power (Linux ou em AIX) oferece 99,999% de
1
disponibilidade, payback médio de 7 meses e ROI de 137%,
proporcionando ainda um tempo menor de implementação e
até 17% de redução do tempo de reiniciacão do HANA.
Descubra as razões pelas quais a IBM foi reconhecida 36 vezes
com o "SAP Pinnacle Awards" - prêmio para fornecedores
SAP com maior contribuição para a inovação e excelência para
os negócios dos clientes.

MAIS SERVIDOR,
POR MUITO MENOS!

Oferta A
- IBM Power S922G
- 8 cores IBM Power9
- 512 GB de memória DDR4
- 8 portas (10 GB+ 1GBE)
- 3 NVMe 3.2 TB
- Sistema operacional
Linux/Hypervisor

Oferta B
- IBM Power S922G
- 16 cores IBM Power9
- 1024 GB de memória DDR4
- 8 portas (10 GB+ 1GBE)
- 3 NVMe 3.2 TB
- Sistema operacional
Linux/Hypervisor

A partir de R$ 129.800,00*

A partir de R$ 213.000,00*

1: Forrester - The Total Economics Impact of IBM Power for SAP Hana / 2: https://www.ibm.com/downloads/cas/DV0XZV6R

CLIQUE AQUI e Fale com nossos especialistas!
* Valor sugerido para conﬁgurações acima descritas. Qualquer alteração na conﬁguração sugerida, será
necessária uma nova consulta de preços com a IBM e seus distribuidores autorizados. Preços base Minas
Gerais. Consulte para demais Estados. Estimativa de preço para clientes privados. Para empresas do setor
público, entre em contato com nossos especialistas. Ofertas não incluem instalação física. Consulte para
serviços de instalação e migração de dados. Ofertas válidas até 30 de Setembro de 2021 ou enquanto
durarem nossos estoques. Preços e condições sujeitos à alteração a qualquer momento, sem prévio aviso.
Consulte todas as condições com nosso especialista antes de comprar. Sujeito a análise de crédito.
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