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Crescimento sustentável com o SAP® Sybase®
ASE e SAP Business All-in-One

Em um cenário de aumento
dos negócios e do volume de
dados, a competitividade da
empresa depende de sistemas
de gerenciamento de dados
capazes de resolver problemas
de desempenho, confiabilidade
e eficiência.

Resumo
O SAP® Sybase® Adaptive Server® Enterprise oferece uma plataforma de banco de
dados de alto desempenho – otimizada para as soluções SAP Business All-in-One –
aos clientes da SAP que buscam excelência operacional e redução significativa
de custos.
Desafios empresariais
•• Sustentar o aumento no volume de transações
•• Garantir a segurança, confiabilidade e integridade dos dados
•• Controlar custos de manutenção e administração
•• Reduzir riscos de suporte e simplificar a administração do sistema
•• Proteger os investimentos em TI e elaborar um plano de ação visando a futura
adoção da tecnologia
Principais recursos
•• Alto desempenho – Obtenha previsibilidade, consistência e escalabilidade para
acompanhar o crescimento dos negócios
•• Administração simplificada – Utilize ferramentas integradas de administração
para simplificar o monitoramento, o gerenciamento e a manutenção do banco
de dados
•• Suporte facilitado – Aproveite as políticas de manutenção e ciclo de vida e os
ciclos de lançamento de produtos sincronizados
Benefícios para o negócio
•• Milhões de transações por minuto em bancos de dados volumosos
•• Custo total de propriedade reduzido com o uso eficiente de recursos humanos,
de armazenamento e processamento
•• Aplicativos e banco de dados otimizados para trabalho colaborativo e gerencia
dos em interface única
•• Ciclos de lançamento de produtos sincronizados que evitam atualizações desne
cessárias e reduzem custos de suporte
•• Planejamento simplificado de negócios e de implementação com um único
fornecedor de banco de dados, aplicativos e suporte
•• Integração com todo o conjunto de produtos da SAP, inclusive a plataforma
SAP HANA®, proporcionando resultados incomparáveis e uma plataforma em
tempo real para aplicativos das gerações futuras
Informações adicionais
Para mais informações, acesse www.sybase.com.br/products
/databasemanagement/adaptiveserverenterprise ou contate um parceiro da SAP.
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Excelência na gestão empresa
rial com o SAP Business
All-in-One no SAP Sybase ASE
Em 2010 a SAP adquiriu a Sybase. Ime
diatamente uma equipe integrada de
engenheiros da companhia começou a
trabalhar na otimização do SAP® Sybase®
Adaptive Server® Enterprise (SAP Sybase
ASE), sistema de gerenciamento de
banco de dados relacional, para o
software SAP Business Suite e as solu
ções SAP Business All-in-One. Hoje a integração é total e as soluções SAP Business
All-in-One executadas no SAP Sybase
ASE são amplamente disponibilizadas.
Elas oferecem vantagens significativas e
reduzem o custo operacional total, mini
mizando problemas de suporte graças à
sincronização dos ciclos de lançamento
de produtos e um único fornecedor que
oferece suporte completo à solução.
O SAP Sybase ASE atende a mais de
30.000 clientes. São empresas que con
fiam no SAP Sybase ASE para execução
e operação de seus sistemas essenciais.
As soluções SAP Business All-in-One já
permitem a gestão eficiente da empresa.
Agora o SAP Sybase ASE é o banco de
dados transacional recomendado para
essas soluções, pois possibilitará um
desempenho inigualável.
Custos de longo prazo são fatores
geralmente ignorados em se tratando de
sistemas de gerenciamento de banco de
dados relacional. De acordo com recente
estudo patrocinado pela Sybase e elabo
rado pela IDC, as empresas devem avaliar

regularmente o custo total de proprie
dade dos principais aplicativos de banco
de dados, inclusive de hardwares, softwa
res e horas de trabalho, além dos custos
de oportunidade relacionados ao desem
penho e a outros problemas. A IDC ava
liou o custo total de 12 sites de banco de
dados que utilizam o SAP Sybase ASE
e um ou mais produtos de sistema de
gerenciamento de bancos de dados rela
cionais (RDBMS) de outros fornecedores.
Na comparação caso a caso, entre os cus
tos do SAP Sybase ASE e dos produtos
RDBMS de outros fornecedores, a IDC
constatou um custo total do SAP Sybase
ASE 28% menor do que o de outros
bancos de dados relacionais. No geral,
o SAP Sybase ASE exige 26% menos
pessoal especializado em TI.1
Otimização para aplicativos SAP
Com a capacidade do SAP Sybase ASE
incorporada a sua solução SAP Business
All-in-One, você se beneficia do software
e de um banco de dados desenvolvidos,
testados e ajustados para uma operação
perfeitamente integrada. A implementa
ção é simples – com o banco de dados
e o aplicativo definidos e configurados
automaticamente. Um painel de admi
nistração de banco de dados – interface
única para gerenciamento tanto do apli
cativo quanto do banco de dados –
simplifica a execução dos sistemas e
permite um controle criterioso de todas
as operações do aplicativo e do banco
de dados. Além disso, o SAP Sybase ASE
oferece integração otimizada com outras

soluções e tecnologias SAP, como a pla
taforma SAP HANA®, permitindo trans
formar processos de negócios existentes
com aplicativos que incrementam a capa
cidade da computação in-memory.
Manutenção e suporte
simplificados
Com apenas um fornecedor da solução
SAP Business All-in-One executada no
SAP Sybase ASE, os problemas que surgirem serão resolvidos rapidamente. Além
disso, você poderá evitar atualizações
desnecessárias com a sincronização do
ciclo de vida e dos ciclos de lançamento
de produtos, e das políticas de manuten
ção. Desse modo, você reduz custos de
suporte e pessoal.
O SAP Sybase ASE oferece a clientes
antigos e novos uma plataforma de banco
de dados de alto desempenho otimizada
para as soluções SAP Business All-in-One.
Com o SAP Sybase ASE, seu negócio não
será limitado pelo número de transações
em um banco de dados cada vez mais
volumoso, mas minimizará o custo total
de propriedade.
Saiba mais
Para mais informações, acesse
www.sybase.com.br/products
/databasemanagement
/adaptiveserverenterprise ou
contate o seu parceiro da SAP.
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www.sybase.com/files/White_Papers/Sybase_
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