
Birçok kuruluş gibi siz de işletmenizi yürütmek 
için SAP® uygulamalarına güveniyorsunuz. 
Temel veritabanlarını, SAP’nin devrim 
niteliğindeki bellekte bilgi işlem platformu 
olan SAP HANA®’ya taşımak, analizlerinizi 
önemli ölçüde hızlandırabilir ve gerçek 
zamanlı bilgi sağlayabilir, BT’yi basitleştirebilir 
ve iş kollarına rekabet avantajı kazandırabilir. 
SAP’nin yeni nesil ERP ve iş deposu 
uygulamaları da SAP HANA için geliştirilmiş 
olup taşıma kararlarını anlık hale getirir.

SAP HANA hızlı bir şekilde pazardaki 
etkisini artırıyor olsa da avantajlarından 
yararlanmak için birtakım zorluklar vardır ve 
dikkatli planlama, önemli sistem yatırımları 
ve riskin azaltılması gerekir. SAP HANA 
yolculuğunuza göz atmaya yardımcı olması 
için taşıma iş ortağınız HPE’ye başvurun. 
SAP HANA için 27.000’den fazla sunucu 
dağıtımı ile HPE, açık ara pazar lideridir ve 
benzersiz bir uzmanlık, altyapı portföyü ve 
hizmetler sunar. SAP üzerinde de çalışıyoruz 

ve SAP’nin en büyük HANA ortamlarından 
birine sahibiz. 

SAP HANA’ya geçmek, kuruluşunuzun 
gerçekleştireceği en önemli etkinliklerden 
biridir. Hewlett Packard Enterprise, 
kuruluşunuzun genelinde başarıya 
ulaşmanıza, harcamaları optimize etmenize 
ve iş kazançları sunmanıza yardımcı olur. 

İş amaçlarınıza ulaşmanıza 
yardımcı olacak derin 
uzmanlık

HPE, sonraki üç tedarikçinin toplamından 
fazla olan %40’lık pazar payı ve SAP HANA 
uygulamaları, uyarlanmış veri merkezi 
entegrasyonu (TDI), HANA üzerinde SAP 
BW, SAP S/4HANA, tesis içinde ve HANA 
Enterprise Cloud liderliği ile SAP HANA için 
1 numaralı sistem tedarikçisidir1. 

SAP HANA için HPE 
çözümleri
Güvenilir bir taşıma iş ortağı ile kuruluşunuzu 
güçlendirin

Çözüm özeti

1  Gartner: SAP HANA sunucu tedarikçisi 
seçerken bilmeniz gerekenler

HPE, SAP HANA için pazar lideridir
SAP HANA ile avantaj elde etmek 
için HPE’nin uzmanlığından ve altyapı 
portföyünden yararlanın

HPE, SAP HANA’ya geçiş yolculuğunu 
anlıyor
Önde gelen satıcı ve büyük bir SAP 
HANA müşterisi olarak HPE, başarılı 
olmanıza yardımcı olacak eşsiz bilgilere 
sahiptir

1500’den fazla SAP HANA 
danışmanlık projesi
Daha kısa sürede değer elde etmek ve 
riski azaltmak için HPE deneyiminden 
faydalanın
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HPE, SAP’nin en büyük müşteri ortamlarından 
biridir. BT kuruluşumuz aynı zamanda, 
üretimde yaklaşık 50 TB ile SAP HANA için 
de çok uzun yıllara dayanan bir yolculuğa 
çıkmıştır. Kapsamlı “NextGen IT” girişiminin 
bir parçası olan HPE BT, SAP S/4HANA 1709 
Central Finance’i uygulayan ve şirket içinde 
dünyanın en büyük örneğini çalıştıran ilk ekipti.

Uzmanlığımızı aynı zamanda, SAP ile 30 yıllık 
iş ilişkimize ve dijital dönüştürmeye odaklanan 
ortak inovasyon laboratuvarlarında 200’den 
fazla özel HPE, SAP ve Intel® mühendisinin 
ortak geliştirme çalışmalarına borçluyuz. 

1000 tanesi dünyanın çeşitli yerlerindeki SAP 
HANA müşterileri olmak üzere HPE üzerinde 
SAP uygulamaları çalıştıran yaklaşık 25.000 
müşteri ile HPE, her boyutta ve türde iş 
yüküne sahip müşterilere fayda sağlayan SAP 
ve SAP HANA ortamlarına yönelik benzersiz 
bir anlayış getirdi.

Size özel ihtiyaçlarınızı 
karşılamak için geniş 
altyapı portföyü
SAP HANA sistemi altyapınız, uzun ve kısa 
vadede uygulama performansı, veri hacmi, 
çalışma süresi, mevcut BT ortamınızla 
istenen entegrasyon seviyesi ve maliyet 
parametrelerini kapsayan bir dizi temel 
gerekliliği karşılamalıdır. Elbette bu gereklilikler; 
uygulama kullanımına, boyutlandırmaya, ortam 
tüketimine ve dağıtıma bağlı olarak farklılık 
gösterir ve buna uygun olarak farklı altyapı 
kapsamları gerektirir.

HPE, çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarına karşılık 
verecek şekilde tasarlanan bir farklılaştırılmış 
altyapı portföyü sunar. HPE, küçük ve orta 
ölçekli işlemlere yönelik üretim sistemleriyle 
başlayarak, HPE ProLiant DL360 ve DL380 
sunucularında SAP HANA ile desteklenen SAP 
Business One ve kurumsal test ve geliştirme 
ortamları için de ideal hiper birleşik altyapı olan 
HPE SimpliVity 380’i sunar. 

Görev açısından kritik ortamlar için, küçük 
kuruluşlara yönelik HPE ProLiant DL560’ı 
ve küçük ila büyük kuruluşlara yönelik 
performans, esneklik ve kullanılabilirliğin eşsiz 
bir kombinasyonunu sunan, SAP HANA için 
ölçeklenebilirlikte 1 numara ve benzersiz bir 

modüler sunucu olan HPE Superdome Flex’i 
sunarız. Önde gelen HPE 3PAR ve HPE Nimble 
Storage gruplarımız hibrit ve tamamen flaş 
kalıcı depolama sağlar. SAP HANA teklifleriyle 
uygulama katmanı ve hizmet sağlayıcılar için 
HPE Synergy, birleştirilebilir altyapıyı tanımlar. 

HPE aynı zamanda, SAP HANA için 
Neredeyse Sıfır Kesinti Süresi elde etmek 
için HPE Serviceguard for Linux® ve SAP 
HANA güvenlik uyumluluğunu haftalardan 
dakikalara indirmek için Workload Aware 
Security for Linux (WASL) gibi yenilikçi 
yazılımlar sunar.

Geçiş yolculuğunuzun her 
aşaması için HPE Pointnext

HPE Pointnext danışmanlık hizmetleri 
gerçekten kapsamlıdır, daha kısa sürede değer 
elde etmeye ve riski azaltmaya yardım eder 
ve 1500’den fazla SAP HANA danışmanlık 
projesinden alınan deneyimle sunulur. Öneri 
hizmetleri, taşıma değerlendirmelerinden HA 
ve DR mimarisine kadar uzanır. Tasarlama 
ve uygulama hizmetleri, veritabanı taşıma ve 
sistem dağıtımından veri korumasına kadar 
uzanır. 

SAP HANA için HPE Support Services, yılın 
365 günü, haftanın 7 günü ve günün 24 
saati cihaz seviyesinde destekten, optimum 
performans ve verimlilik için çok tedarikçili 
bir ortamın kişiselleştirilmiş ve kapsamlı 
yönetimine kadar çeşitlilik gösterir. HPE 
aynı zamanda SAP HANA için HPE COE 
Experience sunarak HPE Center of Excellence 
uzmanlarından özelleştirilmiş destek sağlar. 

Ayrıca, tesis içindeki performansı ve kontrolü 
korurken bulut ekonomisi ve çevikliğinin 
keyfini çıkarmak için HPE, HPE GreenLake 
Flex Capacity’yi sunar. Bu yenilikçi hizmet 
teklifi, kapasiteyi dakikalar içinde artırmanıza 
veya azaltmanıza olanak tanıyarak yalnızca 
kullandığınız hizmet kadar ödeme yapmanıza 
izin verir ve sermaye masrafından operasyon 
masrafına geçiş yapmanıza yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için bkz.
hpe.com/info/sap/hana
hpe.com/services
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27.000’den 
fazla
HPE sunucusu dünya çapında SAP HANA için dağıtılmıştır

1 Numara
Tüm SAP HANA sunucu tedarikçileri arasında ve tüm 
dağıtım türleri için

1 Numara
SAP HANA için sunucu kapasitesi ölçeklendirmesini 
yükseltme veya düşürme alanında
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Make the right purchase 
decision. Click here to 
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specialists.

Uzmanlık
BT performans sorununu kolayca iş çevikliğine 
dönüştürün

“SAP HANA platformu için pazar lideri 
olarak HPE, yeni teknolojiyi uygularken 
meydana gelebilecek sorunlardan 
kaçınmamıza yardımcı olan kanıtlanmış 
uzmanlığı getirdi.”
–  Alan Jensen, CIO, Salling Group

Altyapı
HPE platformu daha hızlı, daha güvenilir veri 
erişimi sağlar

“Hisse senedi alma, satma ve ödeme 
yapma işlemlerini yaparken ve 
işletmemizi yönetirken daha verimliyiz.” 
–  Zhang Yan, Yönetici Yardımcısı, BT, 

NTUC Fair Price

Hizmetler
Hizmet, teknoloji yatırımı kadar önemlidir

“Teknoloji dışında, HPE ile süregelen 
ilişkimizin ana nedenlerinden biri de 
mükemmel hizmet düzeyleridir.”

–  Deepak Gupta, Dy. Genel Müdür (BT), 
JK Tyre & Industries Ltd.


