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Red Hat Enterprise Linux
for SAP Solutions
Otimize os ambientes SAP

62%

das organizações de TI estão
se concentrando em melhorar
a eficiência operacional e
os processos de negócios
para dar suporte às metas
empresariais.1

Tried, tested, trusted
Mais de

90%

das empresas na Fortune 500
confiam nas soluções da
Red Hat. 2
As organizações que têm
como padrão as soluções de
infraestrutura da Red Hat se
beneficiam de

74%
44%

menos tempo de inatividade e

mais rapidez na implantação
de novas aplicações e
funcionalidades. 3

facebook.com/redhatinc
@redhatbr
linkedin.com/company/red-hat-brasil

br.redhat.com

Sua empresa depende do ambiente SAP® para dados e processos críticos. No entanto, um
ambiente ineficiente pode causar atrasos, reduzir a agilidade e aumentar custos em sua
organização de TI. Na verdade, espera-se que 62% dos CIOs melhorem os processos de negócios
e aumentem a eficiência operacional para dar suporte aos objetivos empresariais.1 Sua equipe de
TI precisa otimizar a infraestrutura e as operações para atender a essas demandas.
Padronizar sua infraestrutura de TI no stack integrado de aplicações da Red Hat pode ajudar
você a otimizar as operações e ambiente SAP enquanto se prepara para o futuro. Baseado em
um sistema operacional inteligente, a Red Hat oferece uma base estável de alto desempenho e
com foco em segurança para sistemas críticos. Com a consistência na infraestrutura de nuvem,
híbrida, virtualizada e bare-metal, é possível implantar e gerenciar cargas de trabalho tradicionais
e nativas em nuvem usando as mesmas ferramentas e interfaces. O suporte de nível empresarial
oferece uma resolução de problemas rápida para manter a continuidade dos negócios.
Juntas, a Red Hat e a SAP podem ajudar você a otimizar sua TI hoje e criar uma base para a
transformação digital e inovações contínuas. Assim, sua empresa se mantém competitiva em
mercados disruptivos e ágeis.

Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions
O ambiente SAP está convergindo. Uma plataforma de dados em memória com recursos
analíticos e transacionais, o SAP HANA® oferece uma base para fazer a análise de dados em
tempo real, melhorar o desempenho e simplificar as operações de negócios, tudo em um único
sistema. As transações e análises são processadas em uma única cópia de dados para entregar
insights a partir dos dados dinâmicos com mais rapidez do que bancos de dados relacionais
baseados em disco. O SAP HANA também incorpora bancos de dados, processamento de análise
avançado, aplicações e serviços de integração em uma única plataforma que pode executar todas
as aplicações empresariais SAP, incluindo o SAP S/4HANA®.
Resultado de um longo relacionamento de engenharia colaborativa entre a Red Hat e a SAP,
o Red Hat® Enterprise Linux® for SAP Solutions tem a mesma base que a plataforma Linux
empresarial líder do mercado, o Red Hat Enterprise Linux. Ele combina a confiabilidade, a
escalabilidade e o desempenho do Linux com tecnologias que atendem a requisitos específicos
das aplicações SAP.

Por que contar com a Red Hat para SAP?
Seu sistema operacional subjacente pode afetar muito o desempenho da aplicação SAP. Aberto,
flexível e com foco em segurança, o Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions combina a
confiabilidade, a escalabilidade e o desempenho do Red Hat Enterprise Linux com conteúdo
adicional específico de ambientes operacionais da SAP. Isso tudo facilita o gerenciamento do
ambiente SAP. Um único modelo de subscrição e sistema operacional oferecem uma plataforma
consistente e econômica que otimiza as operações e aumenta a estabilidade. A Red Hat também
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3 White Paper da IDC, comissionado pela Red Hat, "The Value of Standardizing on Red Hat Infrastructure Solutions",
novembro de 2017. redhat.com/pt-br/resources/value-of-standardizing-red-hat-infrastructure-solutions.

Uma base completa
O Red Hat Enterprise Linux
for SAP Solutions inclui:
• O sistema operacional do
Red Hat Enterprise Linux.
• High Availability Add-On
para maior tempo de
atividade.
• Red Hat Smart Management
para gerenciamento do ciclo
de vida.
• Red Hat Insights para
identificação e solução
de problemas de maneira
proativa.
• Componentes técnicos para
dar suporte ao SAP HANA,
SAP S/4HANA® e às cargas
de trabalho e aplicações
empresariais.
• Update Services for SAP
Solutions por até quatro
anos.

Automatize para inovar
A inclusão do Red Hat Ansible®
Automation na sua organização
ajuda você a unificar o
gerenciamento e a automação
em ambientes de banco
de dados e de TI diversos.
Controle as cargas de trabalho
de um único console, ofereça
provisionamento de recursos
de autosserviço e automatize
tarefas comuns para acelerar
operações, eliminar erros
manuais e liberar a equipe
para inovar.
Saiba mais sobre o Red Hat
Ansible Automation em
redhat.com/ansible.

br.redhat.com

oferece repositórios específicos que contêm pacotes adicionais para executar as aplicações
SAP. Padronizar seu ambiente SAP no Red Hat Enterprise Linux simplifica o gerenciamento e a
consistência, permitindo que você agregue mais valor dos seus investimentos.
A Red Hat oferece um stack de infraestrutura de aplicações completo para atender às
necessidades da sua organização. Isso inclui um sistema operacional confiável, hipervisor de
virtualização de alto desempenho, plataforma em nuvem open source, tecnologias de container
baseadas em Kubernetes e ferramentas de automação e gerenciamento. Com a integração em
todo o stack, há interoperabilidade e otimização. Os engenheiros do Red Hat Support oferecem
soluções de problemas específicas para todas as soluções Red Hat por meio de um único ponto
de contato, simplificando e acelerando o suporte.
O Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions inclui otimizações e funcionalidades específicas
para dar suporte ao seu ambiente SAP e oferecer desempenho e estabilidade melhores.

Desempenho otimizado
Uma base de alto desempenho é necessária para que as aplicações SAP agreguem o máximo de
valor possível aos seus negócios. O software e o hardware precisam ser projetados e otimizados
juntos para alcançar o máximo de desempenho e eficiência. Os engenheiros da Red Hat e da SAP
trabalham juntos no SAP Linux Lab para assegurar que as aplicações SAP executadas no Red Hat
Enterprise Linux alcancem os níveis mais altos de desempenho nas plataformas de hardware.

Alta disponibilidade
As cargas de trabalho SAP são essenciais para a sua empresa, e tempo de inatividade é
inaceitável. O Red Hat Enterprise Linux High Availability Add-On, incluído no Red Hat Enterprise
Linux for SAP Solutions, oferece orquestração de failover em seu ambiente para manter suas
cargas de trabalho SAP funcionando o tempo todo. Com o Pacemaker e agentes de recursos
especializados da SAP, o Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions oferece uma abordagem
baseada em padrões para operações de alta disponibilidade.

Gerenciamento proativo e eficiente
Para serem mais eficazes, todos os sistemas no seu ambiente SAP precisam estar atualizados
e em conformidade com políticas de segurança e regulamentares. A configuração e o
gerenciamento consistentes nos ambientes de produção, teste e desenvolvimento são
fundamentais. O Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions inclui o Red Hat Smart Management
e o Red Hat Insights para ajudar você a alcançar essa consistência.
O Red Hat Smart Management combina o Red Hat Satellite com o Red Hat Cloud Management
Services for Red Hat Enterprise Linux. Uma plataforma de administração de ciclo de vida
escalável, o Red Hat Satellite permite que você provisione, aplique patches, configure e
controle totalmente toda sua infraestrutura da Red Hat, incluindo sistemas de proteção, teste
e desenvolvimento. Ele também oferece recursos de gerenciamento de subscrição. Com o Red
Hat Satellite, é possível assegurar que todos os sistemas tenham os patches de segurança mais
recentes e solucionem desvios de configuração rapidamente. Conclua o registro de recursos de
auditoria e gere relatórios sobre o histórico do estado dos seus sistemas a qualquer momento.
O Red Hat Insights oferece análises preditivas do sistema operacional que permitem a rápida
identificação e solução de ameaças à disponibilidade, segurança, estabilidade e desempenho.
A solução de problemas automatizada, proativa e direcionada ajuda você a assegurar que o
ambiente esteja operando da melhor maneira para evitar erros e tempo de inatividade não
planejado. O Red Hat Insights abrange mais de 600 regras, incluindo muitas específicas às
práticas recomendadas e aos requisitos de configuração do sistema SAP, para identificar
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SOBRE A RED HAT
A Red Hat é a líder mundial
no fornecimento de soluções
corporativas de software open
source. Por meio da estreita
parceria com as comunidades,
a Red Hat oferece tecnologias
confiáveis e de alto desempenho
em Linux, cloud híbrida,
containers e Kubernetes. A
Red Hat ajuda os clientes a
integrar aplicações de TI novas
e existentes, desenvolver
aplicações nativas em cloud
e definir padrões com nosso
sistema operacional líder do
setor, além de automatizar,
proteger e gerenciar ambientes
complexos. Com serviços de
consultoria, treinamento e
suporte premiados, a Red Hat
tem a confiança das empresas da
Fortune 500. Como um parceiro
estratégico para provedores de
cloud, integradores de sistema,
fornecedores de aplicações,
clientes e comunidades open
source, a Red Hat ajuda as
organizações a se preparar para
o futuro digital.
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vulnerabilidades antes que elas afetem operações essenciais. Se o sistema tiver uma
vulnerabilidade conhecida, o Red Hat Insights automaticamente alertará você e oferecerá
instruções, incluindo os playbooks do Red Hat Ansible Automation, para corrigir problemas. O
Red Hat Insights é uma solução de software como serviço (SaaS) com a qual você pode interagir
pelo cloud.redhat.com ou pela interface web do Red Hat Satellite.

Estabilidade empresarial para ambientes críticos aos negócios
Quando sua empresa depende do ambiente SAP, tudo precisa estar sempre funcionando. O
Red Hat Enterprise Linux oferece um ambiente operacional estável e confiável para suas soluções
SAP. O Red Hat Update Services oferece até quatro anos de suporte para versões secundárias
selecionadas do Red Hat Enterprise Linux, incluindo patches de segurança e correções essenciais.
Quando você faz o upgrade para uma nova versão secundária, a compatibilidade binária e
a estabilidade do kernel fazem com que o seu sistema continue estável e que as aplicações
personalizadas e da SAP continuem sendo executadas sem problemas.

Suporte de nível global
Os problemas no seu ambiente SAP podem causar tempos de inatividade de alto custo. Com a
Red Hat, o suporte é simples e descomplicado. A Red Hat trabalha com a SAP e com provedores
de nuvem e hardware certificados para oferecer suporte integrado a todo o seu ambiente. As
equipes de suporte trabalham juntas para identificar e solucionar o problema com rapidez e
eficiência.

Mais valor para os ambientes SAP
O Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions agrega mais valor à sua organização. Ao padronizar
tudo em uma única plataforma de alto desempenho e com foco em segurança, você pode otimizar
seu ambiente SAP, encorajar inovações contínuas e se preparar para as mudanças do futuro.
Com a Red Hat, você tem acesso a um stack de aplicações integrado e completo que oferece a
disponibilidade, estabilidade, desempenho, gerenciamento e suporte necessários para operar um
ambiente SAP eficaz.

Saiba mais em redhat.com/pt-br/sap.
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