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"Tudo" do SAP Sybase ASE no SAP
Business All-in-One
Simplicidade - TCO reduzido – Desempenho otimizado

O que é SAP Business
All-in-One?

É um conjunto de
soluções empresariais
que, além do sistema
de gestão empresarial
(ERP), oferece opções
para gerenciamento
do relacionamento
com o cliente (CRM),
gerenciamento do
relacionamento com
fornecedores (SRM) e
business intelligence
(BI). Seu componente
de gestão empresarial
é baseado no SAP ERP
incorporado no SAP
Business Suite (para
grandes empresas),
mas pré-configurado
para algumas
necessidades setoriais
específicas.
A solução SAP
Business All-in-One é
voltada a médias ou
pequenas empresas
em franca evolução no
mercado global e com
necessidades setoriais
específicas. São mais
de 600 soluções SAP
Business All-in-One
disponibilizadas
atualmente por
parceiros espalhados
em mais de 55 países.
Clique aqui para
conhecer melhor o
conceito do SAP
Business All-in-One.

As médias e pequenas empresas em franco crescimento podem e
devem exigir mais dos softwares de gestão empresarial oferecidos
atualmente no mercado. Nunca a "mobilidade" esteve tão presente
nas decisões estratégicas e táticas como hoje. A diversidade de fonte
de dados e o volume de informações crescem em ritmo
extraordinário. Nesse cenário, você precisa de soluções empresariais
completas e robustas, mas não se pode dar ao luxo de aumentar
ainda mais os custos e a complexidade. Você precisa associar potência
e complexidade a simplicidade, sem sacrificar o desempenho.
O conceito básico do SAP Business All-in-One alinha-se perfeitamente
a essas necessidades. A SAP tem como objetivo fornecer uma solução
abrangente e robusta e, portanto, potencialmente complexa, mas
simples e acessível para empresas de médio porte que não podem
contar com muitos recursos humanos, nem com os recursos
financeiros das grandes corporações. Na busca desse objetivo, a SAP
recomenda como opção de banco de dados o SAP Sybase ASE, que
agrega simplicidade sem abrir mão da funcionalidade nem do
desempenho. Ele permite redução no custo total de propriedade geral
associado ao banco de dados e otimização do desempenho do SAP
Business All-in-One, bem como proteção dos investimentos do cliente
com um plano de ação integrado de inovação.

UMA OPÇÃO DE BANCO DE DADOS PODE AFETAR A
EMPRESA?
Recentemente, Mint Jutras comentou sobre a tecnologia e o banco de
dados da SAP: "A menos que você efetivamente atue na indústria da
tecnologia, seja como gestor de empresa, ou mesmo de divisão,
departamento ou grupo, você não vai estar nem um pouco interessado em
tecnologia. A importância da tecnologia está diretamente relacionada aos
resultados financeiros gerados por ela". Os empresários normalmente não
conhecem, nem se preocupam com a infraestrutura tecnológica dos
aplicativos empresariais. E os bancos de dados certamente se enquadram
na categoria de infraestrutura. Na realidade, o pouco contato que o
empresário tem com os bancos de dados geralmente ocorre em um
contexto negativo. Ou o preço é alto demais ou o desempenho deixa
muito a desejar. Se o preço é justo e a operação é perfeita, o banco de
dados passa despercebido pelos gestores da empresa.
Quer dizer, então, que é um bom sinal a escolha de um banco de dados
passar despercebida?
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"SIM" NO SENTIDO DE NÃO TER MAIS QUE SE PREOCUPAR
COM ISSO
Sim. Historicamente as plataformas predominantes no cenário de
pequenas e médias empresas foram baseadas na premissa da integração
total entre recursos, função e tecnologia. Essas "plataformas"
normalmente compunham uma combinação de hardware e software com
sistema operacional, banco de dados e utilitários administrativos
efetivamente "incorporados". Não havia necessidade de decisões distintas
para cada estrutura. A atenção ficava concentrada nos aplicativos, que
operacionalizavam a empresa. Era uma plataforma conveniente porque
todos os componentes eram criados visando a integração. O que
representava menos trabalho de administração e ajustes, o que também
era interessante porque significava menos necessidade de conhecimento
técnico. Era uma solução pronta para ser usada – quando um produto
pronto funciona perfeitamente, os problemas de suporte diminuem.
Se eventualmente surge a necessidade de suporte, basta uma ligação
telefônica. Quando você adquire o produto e o respectivo suporte do
mesmo fornecedor, escapa do jogo de "empurra" de identificar o
responsável pelo problema, sem falar na tensão gerada na equipe interna
para detectar o defeito. Nesse caso, em geral o cliente fica protegido desse
desgaste.
No caso do SAP Business All-in-One e do Sybase ASE, o aplicativo e o banco
de dados não foram (originalmente) desenvolvidos prevendo a integração
entre si. A SAP já "certificou" o SAP Business Suite e, portanto, o SAP
Business All-in-One, no banco de dados SAP Sybase ASE, e continuará
empenhada no plano de ação visando a otimização dos bancos de dados
para aplicativos SAP. Desde a sua aquisição, a Sybase tem operado com
relativa autonomia, assim como a Business Objects no início, preparandose para uma integração total apenas mais tarde. Essa autonomia garante
estabilidade aos produtos e às organizações. Mas com o trabalho cada vez
mais conjunto entre os produtos (ou seja, cada vez mais incorporado e
integrado) a tendência natural é a incorporação das diversas entidades em
uma só. A Sybase agora segue os passos da Business Objects e os clientes
devem se beneficiar do potencial resultante dessa sinergia.

"NÃO" SE SIGNIFICAR TER QUE COMPROMETER UMA
FUNÇÃO OU O DESEMPENHO
Qual era mesmo a pergunta? A escolha do banco de dados sempre deve
passar despercebida? Não, se significar comprometer uma função ou o
desempenho. Esse argumento é antigo e o mesmo usado na discussão
sobre funcionalidade de conjuntos integrados versus aplicativos "de
ponta". No passado, discutiam-se os prós e contras entre facilidade de
integração e funcionalidade. Hoje, a discussão é outra, pois as soluções
integradas estão incorporando funcionalidades cada vez mais robustas.
Portanto, não pense que é diferente com um banco de dados e, de fato, a
SAP não está simplesmente apresentando algum antigo banco de dados,
está introduzindo um produto reconhecidamente líder do setor. Portanto,
você não será obrigado a comprometer o desempenho em detrimento do
preço.
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A probabilidade de comprometer o preço e o desempenho existe se as
suas expectativas forem baixas. Muitas vezes, o empresário estabelece o
mínimo por falta de conhecimento ou visão de todas as possibilidades
oferecidas pela tecnologia. Você não precisa ficar no patamar da
mediocridade, nem deve ignorar a inovação.
Essa situação também pode surgir se um fornecedor de soluções
especializado em aplicativos (e não em banco de dados) tentar
desenvolver e fornecer um banco de dados. Isso não quer dizer que um
especialista em desenvolvimento de aplicativos não possa ser especialista
em tecnologia básica; mas não é a regra. É aqui que entra a sinergia entre
a Sybase e a SAP, cada qual com a sua comprovada capacidade.
De fato, a SAP prometeu um plano de ação integrada resultante dessa
convergência, com perfeita integração entre níveis de aplicativo e banco
de dados. Agregando a Sybase ao conjunto, a SAP traz um banco de dados
de classe mundial para aplicativos de classe mundial. Com mais de 30.000
clientes em todo o mundo (700 incorporados em 2011), a Sybase foi
reconhecida como líder no Q2 2009 Forrester Enterprise DBMS Wave e na
revista da Water, e como o melhor sistema de gerenciamento de dados
empresariais em 2010.
As equipes de tecnologia de banco de dados e de aplicativos corporativos
têm colaborado firme na otimização do Sybase ASE para aplicativos SAP
prontos para uso imediato, com um plano de ação para aprimoramentos
futuros. O plano prevê aperfeiçoamento do desempenho, simplificação da
administração e sincronização dos ciclos de lançamento de produtos. A
força e a dimensão da SAP ajudam a preparar o terreno para grandes
investimentos hoje e muito provavelmente no futuro. Isso significa que
você poderá se concentrar na gestão dos negócios sem se preocupar com
a otimização da infraestrutura do sistema.

A DIFICULDADE ESTÁ NOS DETALHES
Essas iniciativas, sem dúvida, serão disponibilizadas para os clientes da SAP
por meio de pacotes de aprimoramento e versões programadas. Essa é
outra vantagem de se trabalhar com um único fornecedor. Em se tratando
de coordenação dos níveis de versão entre vários aplicativos e os bancos
de dados de suporte, o problema está nos detalhes. O que acontece se a
versão mais recente do seu aplicativo não funciona com a versão atual
(antiga) do seu banco de dados? Você precisa programar a atualização do
banco de dados antes de pensar em atualizar o aplicativo? E se outros
aplicativos que usam o mesmo banco de dados não forem compatíveis?
Evidentemente a possibilidade desse cenário ainda existirá se o SAP
Business All-in-One coexistir com outros aplicativos que não seja SAP. No
entanto, a natureza "tudo em um" do SAP Business All-in-One, aliada à
ampla rede de parceria de venda e suporte do produto, proporciona em si
uma abordagem completa e integrada (homogênea).
São parcerias com grande potencial de valor agregado de recursos e
funções para expandir a amplitude e profundidade da solução. Embora
criada como sua própria propriedade intelectual, essa função agregada
geralmente vem incorporada ao pacote e é oferecida como uma solução
específica totalmente baseada na infraestrutura do SAP Business All-in-
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One e compatível com os mesmos níveis de versão. E mais, existe uma
possibilidade ainda maior de pré-configuração da solução com sistemas de
fluxos de trabalho definidos especificamente para um setor da indústria
visando simplificar a vida do cliente. Nesse caso, esse "pacote" não
provoca mudanças no código fonte, eliminando, assim, a necessidade de
controle de versões.

QUEM É O PÚBLICO-ALVO DESSE PRODUTO?
O argumento para optar pelo Sybase ASE é convincente para as empresas
que adotam o SAP Business All-in-One como nova solução. Evidentemente
a SAP terá de calcular todos os custos, mas os mecanismos de
automatização de funções, antes executadas manualmente pelos
administradores de banco de dados, e os recursos de ajuste automático
proporcionam um custo total de propriedade bem interessante. Essas
empresas estarão a caminho de concretizar a visão de plataforma de
dados em tempo real da SAP. Muitas inovações ainda estão por vir.
No entanto, clientes que já possuem a solução SAP Business All-in-One não
precisam necessariamente trocar de imediato seu banco de dados. De
fato, o custo total de propriedade no geral pode ser menor, mas a
aquisição de um novo banco de dados exige investimento. A menos que
haja uma necessidade bem específica, a recuperação do investimento em
uma nova licença seria demorada demais, e a troca exigiria muito esforço.
Se houver uma boa justificativa, o SAP Sybase ASE seria uma opção
convincente, mas sem ela, uma pequena empresa comum manteria o
status quo… a menos que identificasse problemas de gerenciamento de
dados ou se percebesse que está refém do fornecedor de banco de dados
em condições possivelmente abusivas.
De fato, a maioria das empresas enfrenta dificuldades na manipulação de
dados, embora muitas vezes sem perceber. Mas…










se você se sente sufocado sob uma montanha de dados, ou
se sabe que os dados estão armazenados em algum lugar, mas não
sabe bem onde procurar, ou
se os dados estão armazenados em vários locais, ou
se você possui milhões de dados, mas não o dado certo, ou
se pode ver os dados, mas eles não estão no formato que possam
ser usados, ou
se você não tem uma sistemática de coleta e armazenamento
consistente e dados, ou
se tem várias versões dos mesmos dados, ou
se não confia nos dados que tem, ou
se enfrenta todas as dificuldades acima

…então os problemas com os dados são inegáveis. É muito provável seus
dados estão descentralizados entre vários aplicativos, inclusive os dados
mestres e de referência, além dos dados de transações. E agora você está
começando a enxergar a importância de contar com outras fontes de
dados para tomar decisões. Muitas das informações são dados não
estruturados provenientes da coleta automatizada de dados, sensores,
Internet (por exemplo, alertas do Google, novos feeds, dados de ações
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etc.), diálogos capturados da mídia social etc., etc., etc. Você precisa de um
"mágico" para centralizar tudo e transformá-los em informações úteis. Um
"mágico" para economizar tempo e esforço na coleta e no processamento
de dados, transformando-os em recursos para decisões seguras.
Isso tudo está fora do que razoavelmente se espera de um banco de
dados. Isso tudo demanda uma plataforma de banco de dados em tempo
real.

VIABILIZANDO O FUTURO
Nos últimos dois anos, a SAP tem divulgado amplamente seus planos e
suas aspirações em relação ao SAP HANA, seu mecanismo (ainda
relativamente novo) de computação in-memory. Em todas as divulgações
sobre o SAP HANA, ele normalmente é relacionado ao conceito de "grande
volume de dados". Hoje a definição de "dados volumosos" é um pouco
diferente e mais precisa. Basta dizer que todos nós lidamos com um
volume cada vez maior de dados. Durante décadas, os aplicativos
empresariais executaram com excelência a coleta estruturada em
quantidades cada vez maiores. Mas a Internet abriu caminho para novos
tipos de dados, a maioria totalmente não estruturada. E todas as novas
formas de mídia social fomentam ainda mais a enxurrada de dados.
Aliado ao conceito de "grande volume de dados", o SAP HANA lida
também com a necessidade de velocidade. Não é preciso ser expert em
tecnologia para saber que o processamento de dados armazenados em
memória será muito mais rápido do que o processamento de dados em
disco. E mais, os métodos tradicionais de processamento e análise até de
modestos aumentos no volume de dados são um desafio não só para as
empresas de grande porte como também para as de pequeno e médio
porte.
Onde entra o Sybase ASE nessa jornada de velocidade e grandes volumes
de dados? O objetivo principal da SAP é usar todos os seus "ativos de
dados" para criar uma plataforma de dados em tempo real. A SAP
vislumbra a coexistência entre o SAP Sybase ASE e o SAP HANA à medida
que desenvolve a "Plataforma de Dados em Tempo Real da SAP". Sem
dúvida que a SAP ainda tem um longo caminho pela frente, mas faz parte
do plano incorporar a inovação do SAP HANA ao SAP Sybase ASE, além de
planejar a migração de dados para o SAP HANA.
O plano de ação prevê:




Distribuição de dados do SAP Sybase ASE para o SAP HANA para
suporte perfeito a transações e análises. O SAP Sybase ASE é o
principal banco de dados transacional da SAP com o menor Custo
Total de Propriedade (TCO), mas não necessariamente aquele que
otimizará as funções de análise baseadas em dados cada vez mais
volumosos
Em última análise, o SAP HANA integrará completamente a
tecnologia do SAP Sybase ASE, e este utilizará a tecnologia do SAP
HANA, combinando o melhor das duas tecnologias
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RESUMO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
A força do SAP Business All-in-One está no nome do produto. É uma
solução que pode ser configurada, incluindo os sistemas ERP, CRM, SRM e
BI, combinados com as "melhores práticas". Essas práticas (mais de 620)
direcionam muitas das decisões que precisam ser tomadas durante a
implementação, geralmente de uma indústria específica. São
recomendações sobre configurações, fluxos de trabalho de processamento
e funções. O componente opcional Sybase ASE reforça a natureza "tudo
em um" da solução.
Com a abordagem "tudo em um", os diferentes componentes da solução
(aplicativos, melhores práticas, banco de dados e outra tecnologia de
suporte) podem ser otimizados visando a simplicidade sem sacrificar a
funcionalidade nem o desempenho. Essa otimização reduz o Custo Total
de Propriedade (TCO) e melhora o suporte, além de ser um veículo
perfeito para a produção de inovação com mínima interrupção.
"Tecnologias ineficientes" atrapalham a vida de qualquer um. Uma coisa é
a tecnologia atrapalhar seu raciocínio e sua visão; outra bem diferente é
atrapalhar seus negócios. Há vários anos a SAP tem batido na mesma tecla:
"inovação sem perturbação" e o SAP Business All-in-One é mais um
exemplo de como a empresa está pondo em prática a visão em prol das
pequenas e médias empresas. Embarcando no roteiro "tudo em um", os
clientes podem esperar uma viagem tranquila de olho no futuro.
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