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Atualização de plataforma SAP e arquitetura
de TI para aumento de desempenho com
maior resiliência
Uma transportadora brasileira, especializada em carga rodoviária, melhora o
desempenho, a estabilidade e a resiliência com sua nova infraestrutura SAP,
acelerando o provisionamento de servidores, trabalhando com a IT Technology
Consulting Solutions, parceiro de negócios da IBM, implementando uma
infraestrutura de TI mais resiliente baseada nos sistemas IBM Power, IBM Storage,
IBM Spectrum Storage e tecnologia IBM PowerVM.

Desafio de negócio
A Transportes Della Volpe S/A avança
para implantar sua solução SAP S/4HANA,
potencializando o crescimento dos negócios,
aumentando o nível de controle, reduzindo
os custos operacionais e melhorando a
experiência do cliente. Para suportar a
nova solução SAP S/4HANA, a Della Volpe
necessitava de uma arquitetura de TI de
maior desempenho com maior resiliência.

Benefícios para os negócios
Estabilidade, resiliência e maior
desempenho da solução.
Maior segurança, disponibilidade e
provisionamento do servidor.
Consolidação de outras plataformas
em ambiente Linux IBM Power.
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Trabalhando com a IT Technology Consulting Solutions (IT TCS),
a Della Volpe implantou uma infraestrutura de TI completamente
atualizada para suportar sua solução SAP S/4HANA, baseada nas
soluções IBM Power Systems, IBM Storage e IBM Spectrum Storage.
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A solução compreende dois servidores IBM Power Systems
H924 executando o sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server
para SAP e soluções IBM Storwize V7000 Gen2 (predecessor do
IBM FlashSystem 7200), resultando uma base de TI flexível
e de alto desempenho para a nova plataforma SAP S/4HANA.
O cliente também utiliza a tecnologia IBM PowerVM Enterprise
Edition e IBM Spectrum Virtualize para fornecer virtualização e
provisionar sistemas SAP através de imagens padronizadas que
foram replicadas no IBM Storwize V7000 Gen 2.
Os dois servidores IBM Power System H924 permitiram a construção
de uma infraestrutura de alta disponibilidade para as soluções SAP
com continuidade de negócios aprimorada.
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Trabalhando com o parceiro de negócios IBM IT TCS e implementando
soluções IBM Power Systems, IBM Storage, IBM Spectrum Storage
e IBM PowerVM, a Della Volpe adquiriu uma infraestrutura de TI
mais estável, resiliente e de maior desempenho para melhor atender
às grandes necessidades da sua solução SAP S/4HANA. Tudo isto
somado à maior segurança, disponibilidade e um provisionamento
mais rápido dos servidores para atender às necessidades de
seu negócio.
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Adicionalmente a solução tornou possível ao cliente consolidar
outros ambientes Linux que estavam numa plataforma x86. Assim,
em semanas após a implantação, o cliente notou melhorias no
desempenho e estabilidade do sistema que excederam as expectativas
e forneceram os recursos tecnológicos para a construção de uma
infraestrutura de alta disponibilidade para a solução SAP, aprimorando
a continuidade dos negócios.
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Sobre a Transportes Della Volpe
A Transportes Della Volpe S/A, em operação desde 1956, é uma transportadora
brasileira rodoviária de carga. Com sede em São Paulo, a empresa entrega mais de
15.000 cargas mensalmente, ultrapassando as 200.000 toneladas transportadas
por mês. A empresa já ultrapassou a marca de 1.300 colaboradores, bem como as
30 unidades distribuídas em 14 estados do Brasil. Em 2019, a receita anual bruta
da empresa superou os US$ 130 Milhões.

Solução composta por
– IBM Power Systems H924 rodando
SUSE Enterprise Linux Server para SAP
– IBM Storwize V7000 Gen2

Dê o próximo passo
Para saber mais sobre como as soluções de
infraestrutura da IBM podem ajudar o seu
negócio, entre em contato com o especialista
de Power ou com o especialista de Storage,
que em breve você será contatado.
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