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Dez razões para os clientes escolherem o SAP HANA®
para transformar seus negócios.

1

Velocidade

Gerenciar enormes volumes de dados em alta velocidade

2

Agilidade

Possibilitar interações em tempo real em toda a sua cadeia
de valor

3

Qualquer fonte de dados
Obter informações com base em dados estruturados
e não estruturados

4

Insight

Descobrir novas informações relevantes com uma análise
complexa e preditiva

5

Aplicativos

Executar aplicações de próxima geração

6

Computação em nuvem

Acessar uma das mais avançadas plataformas de computação
em nuvem do mundo

7

Inovação

Implementar a última plataforma para a inovação do negócio

8

Simplicidade

Gerenciar menos níveis e uma estrutura mais simples para
conseguir custos mais baixos

9

Valor

Inovar sem interrupções e agregar valor aos investimentos
legados

10

Liberdade de escolha

Trabalhar com seus parceiros preferidos em qualquer nível
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Gerenciar enormes volumes de dados
em alta velocidade.
SAP HANA®
Tecnologia de computação in-memory da SAP
A plataforma SAP HANA é o motor da empresa em tempo real. O SAP HANA
é a ferramenta ideal para empresas que operam em tempo real. Ele é a base
para desenvolver uma nova geração de aplicativos que permitem ao cliente
analisar grandes volumes de dados de praticamente qualquer fonte, em
tempo real. O exemplo abaixo retrata o desempenho de um cliente no
processo de gerenciamento central de relatórios.

3600 vezes
mais rápido
horas

Antes do SAP HANA

segundos

Com o SAP HANA

Descubra como funciona uma empresa em tempo real
Uma análise real dos dados de uma empresa de bens de consumo
revela como o SAP HANA analisa dados atuais do ponto de venda em
tempo real–permitindo que essa organização revise informações de
segmentação, merchandising, administração de estoques e previsão,
à velocidade do pensamento.

70

revendedores

460

bilhões de registros

50

terabytes de dados

0,04 segundos

é o tempo de resposta da análise

em qualquer dispositivo, em qualquer lugar
e em qualquer momento
Agora e no futuro, a velocidade é fundamental para a adaptação a um ambiente de negócios em constante mudança. A velocidade
permitida pelo SAP HANA é rápida e significativa, com potencial para transformar todos os modelos de negócios.
Akihiko Nakamura, Vice-presidente Sénior Corporativo, Nomura Research Institute
Fonte Os resultados dos clientes podem variar e irão depender da configuração do sistema. À esquerda: baseado em testes realizados pela SAP com os dados de um cliente da indústria de construção, relacionados com transa
ções do SAP Business Suite. Em média, as consultas foram 3600 vezes mais rápidas do que com o SAP Business Suite com bancos de dados tradicionais, baseados em disco. Os resultados obtidos com o SAP HANA 1.0 com um
servidor de 4 vias e 8 núcleos (velocidade de relógio 2,27 GHz) com 0,5 TB de memória principal, 2 TB de armazenamento SSD, Ethernet de 1Gb em um sistema operacional “open source”. À direita: baseado em testes realizados
pela SAP com 460 bilhões de linhas de dados de pontos de venda, fornecidos por um cliente líder em bens de consumo. Os resultados obtidos em uma típica consulta empresarial com o SAP HANA 1.0 com 10 nós. Cada nó é
composto de um servidor de 4 vias e 8 núcleos (velocidade de relógio 2,27 GHz) com 0,5 TB de memória principal, 2 TB de armazenamento SSD, Ethernet de 10Gb em um sistema operacional “open source”.

Top 10

1

Velocidade

2

Agilidade

3

4

Qualquer fonte Insight
de dados

5

Aplicativos

6

Computação
em nuvem

7

Inovação

8

Simplicidade

9

Valor

10

Liberdade
de escolha

O SAP HANA possibilita a agilidade
de transformação.
Obtenha dados atualizados de
múltiplas fontes em até um minuto.
Avalie opções para equilibrar
objetivos financeiros, operacionais
e estratégicos baseados no atual
ambiente de negócios.

Analise rapidamente o impacto de
flutuações na oferta e na demanda
a curto prazo e de pedidos de última
hora. Replaneje para obter uma
execução ideal.

Analise rapidamente a opinião
dos consumidores e a eficácia das
promoções. Direcione ofertas das
mídia digitais para consumidores
específicos em tempo real.

Racionalize grandes volumes de dados
de pontos de venda e de canais para
obter informações sobre o movimento
do estoque. Gerencie seu negócio,
compreendendo a demanda diária.

O software SAP HANA permite às organizações analisar suas operações empresariais usando enormes
volumes de dados operacionais detalhados em tempo real, enquanto o negócio está acontecendo.
“White paper da IDC, patrocinado pela SAP AG, Mais Rápido, mais Eficiente, mais Robusto: Computação em Memória e o que
SAP HANA representa para sua empresa”, novembro 2011

Possibilitar interações
em tempo real em toda
a sua cadeia de valor.
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Obter informações relevantes com base em dados
estruturados e não estruturados.
Explore mais a fundo para
descobrir novos insights
O SAP HANA integra dados estrutura
dos e não estruturados de fontes
internas e externas e pode trabalhar
com dados detalhados sem agrega
ções. O SAP HANA pode ser inte
grado em um vasto conjunto de
ambientes empresariais, o que lhe
permite tratar dados de bases de
dados Oracle, Microsoft SQL Server
e IBM DB2.

Aplicativos empresariais:
SAP e outros provedores

Dados do
computador

Texto

Conteúdo externo

Uma vez que nós crescemos tanto a nível orgânico como através de aquisições de fábricas e de empresas de toda a Europa
de Leste, precisávamos de uma solução robusta que nos ajudasse a dominar e compreender essa informação. Como
o software SAP HANA consegue processar enormes volumes de dados de qualquer fonte, era a solução certa para nós.
Piotr Majewski, Gerente de TI, Central European Distribution Corporation

Mídias sociais
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Descobrir novas informações relevantes
com uma análise complexa e preditiva.
Antes do SAP HANA, “análise” significava...
... dashboards pré-configurados baseados
em requisitos de negócios fixos

?

... tempos de espera longos para produzir
relatórios personalizados

... visões reativas e incapacidade
para definir expectativas futuras

Com o SAP HANA, você pode...

Order 123 456
Order 123 456
Order 123 456

Perguntar o que quiser

Obter respostas mais rápidas

Planejar e prever

Crie rapidamente e facilmente visões ad-hoc
sem ter que conhecer os dados ou o tipo
de consulta. Formule suas ações com base
em informações relevantes aprofundadas.

Receba respostas rápidas de consultas
realizadas recentemente. Inove rapidamente
seus processos e modelos de negócio para
ultrapassar a concorrência.

Possibilite análises interativas de ponta,
tais como simulações e reconhecimento
de modelos – controle dados importan
tes para ações direcionadas.

“Antes do SAP HANA, nós não conseguíamos executar uma análise completa em um período razoável. Com o SAP HANA, seremos capazes
de executar análises em nível local de marcas e localizações específicas e com o maior nível de detalhe possível, em tempo real.”
Tom Greene, CIO, Colgate-Palmolive Company

Top 10

1

Velocidade

2

Agilidade

3

4

Qualquer fonte Insight
de dados

5

Aplicativos

6

Computação
em nuvem

7

Inovação

8

Simplicidade

9

Valor

10

Liberdade
de escolha

Executar aplicações de próxima geração.
Benefícios hoje

Analise sua
rentabilidade

Planeje sua força
de trabalho

Distribua seus clien
tes por segmentos

Utilize o poder de processamento
do SAP HANA para possibilitar
relatórios de rentabilidade em
tempo real.

Obtenha informações relevan
tes imediatas e flexíveis sobre
a composição e a dinâmica da
força de trabalho.

Analise e distribua por segmen
tos grandes volumes de dados
de clientes a uma velocidade
incomparável.

E amanhã
O SAP HANA será a plataforma da próxima geração para aplicativos, conteúdo analítico
e aceleradores em setores industriais e linhas de negócio específicas.

O SAP HANA oferece
uma nova classe de apli
cativos e análises em
tempo real às empresas
de qualquer dimensão.
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Acessar uma das mais avançadas plataformas
de computação em nuvem do mundo.
O SAP HANA fortalece sua com
putação em nuvem empresarial
da próxima geração.

Rápido

Concentrar as informações em uma única plataforma elimina
latência – possibilitando colaboração, processamento e
planejamento em tempo real.

Escalável

Um serviço de computação em nuvem altamente robusto permite
a rápida implementação de aplicativos atuais e de próxima geração,
ampliados de acordo com as necessidades de seu negócio.

Seguro

Nós garantimos a segurança de seus dados em toda a solução de
computação em nuvem, mediante padrões de segurança de dados
e de governança, auditados de modo independente.
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A última plataforma para a inovação
do negócio.
Nossa plataforma – sua imaginação
O SAP HANA é o precursor da inovação para a computação in-memory. Sua facilidade de configuração e de integração e
suas capacidades revolucionárias tornam esse software bastante flexível para quase todas as necessidades de seu negócio.
Hoje, as empresas
reais estão
inovando com
SAP HANA

Gerenciamento de energia

As empresas de serviços públicos
utilizam o SAP HANA para processar
e analisar grandes volumes de dados
gerados pela tecnologia de medição
avançada, melhorando assim a eficiência
energética dos clientes e promovendo
iniciativas de sustentabilidade.

Definição de percursos
de trânsito em tempo real

O SAP HANA está ajudando as
empresas de pesquisa a calcular os
percursos ideais, utilizando dados
GPS em tempo real transmitidos por
milhares de táxis.

Detecção e prevenção
de pirataria de software

As empresas de tecnologia utilizam
o SAP HANA para analisar grandes
volumes de dados complexos
para obter informações de negócio
relevantes sobre pirataria de
software, desenvolver estratégias
de prevenção e recuperar receitas.

A tecnologia in-memory pode ser aplicada a qualquer tipo de decisão, em qualquer linha de negócio e em qualquer setor industrial.
“White paper da IDC, patrocinado pela SAP AG, Mais Rápido, mais Eficiente, mais Robusto: Computação em Memória e o que SAP HANA representa para sua
empresa”, novembro 2011
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Menos camadas, estrutura mais simples,
custos mais baixos.

SAP HANA
Data
Marts

Data Warehouse

Operational Data Store

Reduza ou elimine a agregação, indexação e

mapeamento de dados, bem como intercâmbio/
transferência/carregamento (ETL) necessários
em data warehouses e data marts complexos

Incorpore lógica de negócio, cálculos in-memory
e otimização pré-configurados para processadores
de 64 bits com vários núcleos
Gaste menos com a computação em tempo real
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Alcance bons resultados de negócios.
As capacidades exclusivas do SAP HANA
tornam possível otimizar seu negócio
de maneira nunca antes imaginável.
Os relatórios em tempo real e a análise
quase imediata irão ajudar você a obter
receitas incrementais e reduzir custos,
acrescentando valor real ao seu negócio.

O SAP HANA pode ajudar você a descobrir valor
Otimize fontes de rendimentos
Adapte seu negócio a tendências em tempo real: a tecnologia in-memory
do SAP HANA permite a você ajustar sua gama de produtos e respectiva colo
cação, com base em vendas reais e dados de estoque, de modo que você possa
maximizar as oportunidades de vendas e eliminar situações de falta de estoque.

Faça ofertas com microtargeting
Chegue aos clientes com maior eficácia: o SAP HANA possibilita a análise
da aceitação de ofertas poucas horas após o lançamento, de modo a tomar
medidas rápidas de correção para maximizar a receita e a participação na
carteira dos clientes.

Planeje e preveja com confiança
Planeje melhor seu negócio: os relatórios operacionais em tempo real do
SAP HANA oferecem uma visibilidade contínua dos modelos de despesas
de toda a empresa, ajudando você na previsão das necessidades de negócio,
na maximização da ecomonia e na redução do risco de fornecedores.

O acesso a dados consistentes em tempo real irá melhorar nossas capacidades de previsão, fornecendo também inteligência sobre como redirecionar o negócio,
com base em eventos recentes, relações com clientes, planos de produtos e variações do mercado.
CN Ram, CIO, Essar Group
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Opção para trabalhar com seus parceiros
preferidos em qualquer nível.
Execução no hardware de sua prefe
rência. Trabalhe com o software que
você prefere.
A colaboração com múltiplos parceiros reflete
a visão da SAP em complementar os pacotes de
software existentes em nossa base de clientes
com configurações que façam sentido aos seus
respectivos negócios.
E mais, um conjunto de diferentes opções significa
que você não estará limitado a um único provedor.

O fato do SAP HANA poder ser executado em sistemas padrão multiprocessadores e de vários núcleos significa que os custos de hardware para o SAP HANA
não só são acessíveis, como estão baixando rapidamente à medida que o mercado para RAM e para processadores de vários núcleos da Intel está melhorando.
Joshua Greenbaum, Enterprise Applications Consulting, 20 de março, 2011
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Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma,
ou com qualquer objetivo, sem a autorização expressa da SAP AG. As informações aqui
contidas podem ser modificadas pela SAP AG sem prévio aviso.
Alguns produtos de software comercializados pela SAP AG e pelos seus distribuidores contêm
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Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight e Visual Studio são marcas
registradas pertencentes à Microsoft Corporation.
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Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix e Smarter Planet são
marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes à IBM Corporation.
Linux é marca registrada pertencente à Linus Torvalds nos Estados Unidos e em outros países.
Adobe, o logotipo da Adobe, Acrobat, PostScript e Reader são marcas comerciais ou
marcas registradas pertencentes à Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e em
outros países.
Oracle e Java são marcas registradas pertencentes à Oracle e suas afiliadas.
UNIX, X/Open, OSF/1 e Motif são marcas registradas pertencentes à Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame e MultiWin são marcas
comerciais ou marcas registradas pertencentes à Citrix Systems Inc.
HTML, XML, XHTML e W3C são marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes
à W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina,
Safari, Siri e Xcode são marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes à Apple Inc.
IOS é marca registrada pertencente à Cisco Systems Inc.
RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch,
BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook e BlackBerry App World são
marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes à Research in Motion Limited.

Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google
Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater,
Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik e Android são marcas comerciais ou marcas
registradas pertencentes à Google Inc.
INTERMEC é marca registrada pertencente à Intermec Technologies Corporation.
Wi-Fi é marca registrada pertencente à Wi-Fi Alliance.
Bluetooth é marca registrada pertencente à Bluetooth SIG Inc.
Motorola é marca registrada pertencente à Motorola Trademark Holdings LLC.
Computop é marca registrada pertencente à Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer,
StreamWork, SAP HANA e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, bem como
seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes à
SAP AG na Alemanha e em outros países.
Business Objects e o logotipo da Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports,
Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius e outros produtos e serviços da Business Objects
aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas
registradas pertencentes à Business Objects Software Ltd., uma empresa da SAP.
Sybase e Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere e outros produtos e serviços
da Sybase aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais
ou marcas registradas pertencentes à Sybase, Inc., uma empresa da SAP.
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360° e B2B 360° Services são marcas registradas pertencentes
à Crossgate AG na Alemanha e em outros países. Crossgate é uma empresa da SAP.
Todos os outros produtos e serviços aqui mencionados são marcas comerciais pertencentes às
suas respectivas empresas. Os dados incluídos neste documento são meramente informativos.
As especificações nacionais de produto podem variar de acordo com o País ou Região.
As informações constantes deste documento são propriedade da SAP. Nenhuma parte deste
documento pode ser reproduzida, copiada ou transmitida de nenhuma forma ou com nenhuma
finalidade sem autorização expressa da SAP AG.

