
SAP Hana 
na IBM Power infraštruktúre

Technologické výhody IBM Power serverovej 
infraštruktúry pre SAP HANA riešenia.

• cenovo dostupné riešenie s max 32TB virtualizačnou škálovateľnosťou na jedno prostredie 

a až 16 produkčnými inštanciami SAP HANA na jednom serveri

• IBM Power10 ponúka až 2,5x väčší výkon na jedno procesorové jadro voči konkurencii, 

čiže na vybudovanie SAP prostredia je potrebná menšia infraštruktúra a tým sa šetria aj 

náklady na prevádzku v rámci dátového centra (miesto v racku, energie, chladenie a pod.)

• maximalizácia doby prevádzkyschopnosti s najvyššou dostupnosťou (s výnimkou 

Mainframe Linuxovej platformy) už viac ako desať rokov a možnosť mobility virtuálnych 

serverov pre nulový dopad pri plánovanej údržbe

• rýchlejšie vytváranie SAP HANA prostredí na platforme IBM Power, s integrovanou 

virtualizáciou vo firmware servera navrhnutou na škálovanie kapacity na požiadanie s 

granularitou už od 0,01 procesorového jadra až po 1 GB

• rýchlejší prehľad a prístup k dátam vďaka až 1,8-krát väčšej priepustnosti  pamäťového 

subsystému v porovnaní s konkurenčnou infraštruktúrou

• možnosť nasadenia SAP HANA na Power v hybridnom cloudovom prostredí s možnosti 

kombinácie on-premis a  o�-premis cloudu – Power Virtual Server, IBM Cloud

AUDI AG zrýchľuje svoju cestu k novým príležitostiam 
aj vďaka technológii IBM Power a SAP HANA. 

„S IBM Power Systems staviame na overenej technológii,“ hovorí zástupca Audi AG. „Na 

maximalizáciu nepretržitého výrobného výkonu je pre naše podnikanie kľúčová stabilná 

platforma a naďalej sa zameriavame na vysokú dostupnosť. Oddelenie IBM Services neustále 

preukazuje flexibilitu a ochotu ísť nad rámec bežného, aby sme zaistili, že dokážeme 

modernizovať naše IT a úspešne poskytovať digitálnu transformáciu podnikovým 

používateľom a zákazníkom.“

• IBM je už 50 rokov SAP Partner,  žiaden iný partner nemá viac Global Partner Certifikácií

• 35 x SAP Pinnancle Awards

• na platforme IBM Power prevádzkuje svoje SAP HANA prostredie už viac ako 3.500 

zákazníkov

• IBM má 46 Client Innovation centers pre testovanie SAP

• IBM má viac ako 38.000 SAP konzultantov a viac ako 19.000 vyškolených SAP HANA 

konzultantov celosvetovo

 Viac informácií o SAP HANA on IBM Power nájdete tu. 

Partnerstvo IBM a SAP

https://www.ibm.com/it-infrastructure/sap-hana

