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A maioria das empresas hoje está passando por uma 
transformação digital para permanecer competitiva  
e adotou soluções SAP para ajudá-las a evoluir.  
Juntos, a SUSE e a Lenovo fornecem uma base robusta 
otimizada para aplicativos SAP para que as empresas 
possam aproveitar melhor seus investimentos  
e impulsionar o crescimento atual e futuro. 
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para aplicativos SAP
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Com tanto em jogo, é fundamental fazer as escolhas certas 
quando se trata de escolher uma plataforma básica na qual 
suas soluções SAP sejam executadas. Descubra como a SUSE 
e a Lenovo criaram uma parceria para formar uma infraestru-
tura poderosa que pode ajudá-lo a obter o máximo de seus 
aplicativos SAP. Sua solução combinada simplifica a migração, 
o gerenciamento e a consolidação da plataforma para que sua 
empresa possa prosperar.

Público-alvo
Este white paper destina-se a CIOs, arquitetos de soluções e 
arquitetos técnicos que já implantam ou planejam implantar so-
luções SAP. Este documento contém em várias seções para links 
guias técnicos destinados às pessoas em busca de informações 
mais detalhadas.

Estendendo o valor de seus aplicativos SAP
À medida que os ambientes de TI se tornam mais complexos e 
caros de gerenciar e manter, a SAP começou a simplificar seu 
próprio portfólio de produtos e padronizar soluções no SAP 
HANA, uma estrutura baseada em Linux mais prescritiva na qual 
as empresas parceiras podem desenvolver seus próprios apli-
cativos. Com o anúncio da SAP de que ela exigirá que o HANA 
execute todos os aplicativos SAP até 2025, as empresas estão 
cada vez mais recorrendo ao Linux e ao código-fonte aberto 
para se preparar.

As empresas que escolhem o SAP HANA apreciam o modo 
como seus recursos na memória melhoram muito o desem-
penho dos negócios e promovem agilidade, mas reconhecem 
que só podem perceber esse aumento no desempenho e na 

agilidade se o HANA (e outras soluções SAP) forem executa-
dos em um sistema operacional e em servidores totalmente 
confiáveis, disponíveis, escaláveis, gerenciáveis e seguros. Ao 
considerar opções de infraestrutura, o custo e a flexibilidade 
também são importantes, é claro.

Juntas, a SUSE e a Lenovo fornecem a maneira mais flexível e 
de melhor custo-benefício para criar um data center. Os servi-
dores da Lenovo, combinados com as soluções de infraestrutura 
de código-fonte aberto SUSE, entregam soluções confiáveis, 
seguras e de alto desempenho que as corporações necessitam. 

Uma parceria feita para oferecer suporte a 
soluções SAP 
Juntos, a SUSE e a Lenovo oferecem uma combinação de recursos 
que oferecem a confiabilidade, a disponibilidade e a facilidade 
de manutenção que o SAP HANA e outras soluções SAP exigem 
hoje. A SUSE e a Lenovo têm um longo histórico com a SAP no 
desenvolvimento e teste de cenários e na otimização de seus 
produtos para melhorar o desempenho dos aplicativos SAP. 

Otimizado para executar  
soluções SAP
Soluções SAP, incluindo SAP HANA, podem ajudar as empresas 
a aderir ao cenário digital atual. Elas podem resolver problemas 
complexos, ajudar os líderes de negócios a tomarem decisões mais 
rápidas e mais inteligentes e ajudar a manter as empresas ágeis.

“Colaborar com a SAP e a Lenovo realmente  
nos transformou em uma empresa voltada para  
o futuro, pronta para buscar a expansão explosiva 
dos negócios.”

RODRIGO AMPUERO PEIRANO 
CIO
Hortifrut
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A SUSE oferece a única solução Linux otimizada pela SAP do 
mundo que é executada em servidores Lenovo x86 de alto de-
sempenho e totalmente certificados. SUSE® Linux Enterprise 
Server para aplicativos SAP fornece a plataforma de software 
abrangente para SAP HANA. Desde o sistema operacional e os 
recursos de alta disponibilidade até o assistente de instalação 
e as regras de firewall, você basicamente obtém um servidor 
HANA e um servidor de aplicativos SAP em um produto.

A alta disponibilidade é outro benefício da solução combinada 
entre SUSE e Lenovo. Com os recursos de previsão de falha 
de nível mundial da Lenovo e a capacidade do SUSE Linux 
Enterprise Server de aproveitar os aprimoramentos da arquite-
tura de verificação de máquina da Intel, você pode identificar 
erros e resolvê-los antes que causem tempo de espera. O SUSE 
Linux Enterprise Server for SAP Applications também inclui 
cluster de alta disponibilidade integrado e failover automati-
zado, bem como um recurso opcional do SUSE Linux Enterprise 
Live Patching. 

O valor da solução combinada entre SUSE e Lenovo é claro: a 
própria SAP usa o SUSE Linux Enterprise Server e os sistemas 
Lenovo para seu próprio ambiente de produção e desenvolvi-
mento. A Lenovo é a líder em confiabilidade do servidor e de 
satisfação do cliente, e é uma empresa focada em parceiros com 
um histórico de trabalho com soluções SAP. Ao mesmo tempo, 
a SUSE é líder em plataforma para soluções SAP no Linux e é o 
SO preferencial compatível e recomendado para o SAP HANA 
e S/4HANA. 

Um exame detalhado dos componentes 
As plataformas Lenovo e a tecnologia de código-fonte aberto 
SUSE podem ajudar a minimizar o tempo de inatividade e au-
mentar a eficiência operacional. Aqui estão mais detalhes sobre 
cada peça da solução combinada. 

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications
A plataforma Linux líder para SAP HANA, SAP NetWeaver e 
S/4HANA oferece desempenho otimizado e tempo de espera 
reduzido, bem como migração mais rápida e implantações de 
cenários SAP. É o principal ambiente operacional para soluções 
SAP. 

AUMENTA A DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

Ele aumenta a disponibilidade de serviços de operações es-
senciais com recursos de continuidade de negócios integrados 
que incluem recuperação automatizada de dados; agentes de 
recursos que automatizam a aquisição em configurações de re-
plicação de sistemas SAP HANA; e rollback completo de sistema 
operacional. Você pode encontrar um guia de configuração para 
replicação de sistema aqui. 

A solução inclui um firewall integrado e gerenciamento de crip-
tografia para proteger os dados em data centers remotos. A 
SUSE também oferece um guia exclusivo para ajudá-lo a pro-
teger o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications para 
a execução do HANA: Guia de fortalecimento da segurança do 
sistema operacional para SAP HANA. 

Uma extensão certificada SAP de alta disponibilidade fornece 
uma solução de cluster integrada para implementações físicas 
e virtuais do Linux, que permite a implementação de clusters de 
alta disponibilidade do Linux para a eliminação de pontos únicos 
de falha. Você pode encontrar aqui as diretrizes de configuração 
de alta disponibilidade da SUSE para SAP HANA na Lenovo.

MELHORAR O DESEMPENHO GERAL

O sistema operacional SUSE Linux é otimizado para desem-
penho. O limite de cache de página melhora o desempenho, 
permitindo que o administrador limite a quantidade de cache 
de página usado e libere memória para tarefas mais importan-
tes. Ao instalar o SUSE Linux Enterprise Server, você tem a op-
ção de ajustar o desempenho do SAP HANA a parâmetros de 
comparação predefinidos. Um canal de atualização dedicado 
oferece melhorias no sistema operacional que correspondem 
às atualizações de aplicativos SAP.

DIMINUIR TEMPOS DE IMPLANTAÇÃO

O SUSE Linux Enterprise Server 
combina a instalação, 
a migração e os re-
cursos de suporte 
superiores em 
uma solução 
unificada. Os 
recursos que 
e c o n o m i -
zam tempo 
incluem um 
assistente 
de  i n s ta -
lação com 
parâmetros 
de ajuste; um 
pacote de con-
figuração de ins-
talação que permite 
configurar aplicativos 
SAP de forma rápida e pre-
cisa para melhor desempenho; fácil integração com o SUSE 
Manager; e suporte prioritário e manutenção da SUSE e da SAP, 
24 horas por dia, sete dias por semana, o que ajuda a resol-
ver problemas com o sistema operacional e aplicativos SAP 
simultaneamente. 

Business
By

Design®

SAP®

Solutions
on Amazon

Web
Services

SAP Business
Suite

SAP
S/4HANA

SAP HANA®

SAP® Business
Warehouse
Accelerator

SAP HANA
Enterprise

Cloud

SAP
Business

One®

https://www.suse.com/promo/sap/hana/replication/?src=hana-ha
https://www.suse.com/docrep/documents/wvhlogf37z/os_security_hardening_guide_for_sap_hana.pdf
https://www.suse.com/docrep/documents/wvhlogf37z/os_security_hardening_guide_for_sap_hana.pdf
https://www.suse.com/docrep/documents/s23oupfseb/Solution%20Whitepaper%20SUSE%20HA%20with%20SAP%20HANA%20on%20Lenovo%20System%20X%20(2015).pdf
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SUSE Linux Enterprise Live Patching
O SUSE Linux Enterprise Live Patching é uma solução de códi-
go-fonte aberto inteligente que oferece patches de kernel em 
tempo real para estabilidade e atualizações de segurança sem 
a necessidade de reinicialização. A extensão baseada em assi-
natura do SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 
fornece acesso a correções para qualquer kernel Linux de manu-
tenção do SUSE Linux Enterprise Server 12 lançado nos últimos 
12 meses. 

O SUSE Linux Enterprise Live Patching baseia-se em uma tecno-
logia de código-fonte aberto denominada kGraft, que permite a 
aplicação de patches em tempo de execução do kernel do Linux 
sem precisar interromper o kernel. Ele mantém os sistemas de 
cruciais em execução e permite que você evite tempo de espera 
com cargas de trabalho como bancos de dados na memória, 
simulações demoradas e tarefas de conformidade. 

Com o Live Patching, você pode aumentar a disponibilidade 
do serviço, reduzir o tempo de espera planejado e manter a 
segurança de seus sistemas. 
 
SUSE Manager
O SUSE Manager é a melhor solução de gerenciamento de infra-
estrutura de TI de código-fonte aberto para a sua infraestrutura 
definida por software. Ele permite às equipes de operações de TI 
e DevOps da sua empresa a reduzir a complexidade e recuperar 
o controle de bens de TI, permitindo gerenciamento abrangente 
de vários sistemas de distribuição Linux, virtualmachines (VMs) 
e contêineres, tudo com uma solução única e centralizada. Ele 
simplifica a manutenção de suas implantações Linux em am-
bientes físicos, virtuais e de nuvem. 

A solução fornece uma visualização gráfica do status dos sis-
temas de TI e seus relacionamentos, além de permitir que você 
organize seus servidores Linux em agrupamentos lógicos para 
facilitar o gerenciamento. Você também pode identificar quais 
bens do Linux precisam de atenção a qualquer momento. Desde 
o aprovisionamento e a aplicação de patches de servidores 
Linux automatizados até a configuração de dezenas de milha-
res de servidores, o SUSE Manager ajuda você a reduzir custos, 
otimizar operações e melhorar a conformidade e a qualidade 
do serviço. 

Como resultado, sua organização pode diminuir o custo total 
de propriedade ao mesmo tempo em que protege os sistemas 
da empresa e melhora a conformidade e a qualidade do serviço. 
Você pode encontrar um guia de configuração para gerenciar 
o SAP HANA em um ambiente de expansão horizontal usando 
o SUSE Manager aqui. 

Lenovo Storage Solution para SAP HANA,  
com a tecnologia SUSE Enterprise Storage™

O SAP HANA oferece muitos benefícios, mas seus requisitos de 
armazenamento persistentes exigem uma arquitetura escalável, 
confiável e à prova de falhas. Esses requisitos podem levar uma 
empresa a criar uma dispendiosa matriz de armazenamento 
proprietária que usa uma tecnologia flash dispendiosa para aju-
dar a eliminar gargalos no disco rígido. Além do armazenamento 
persistente, o crescimento dos logs de dados e dos backups 
de sistema pode triplicar os requisitos de armazenamento de 
seu banco de dados SAP HANA, aumentando o custo total de 
aquisição.

A Lenovo Storage Solution para SAP HANA, com base no SUSE 
Enterprise Storage, pode ajudar. Projetada especialmente para 
cenários de escalonamento do SAP HANA, a solução pode sim-
plificar e dimensionar o armazenamento de dados de grande 
volume em sistemas corporativos Lenovo. Usando servidores e 
infraestrutura de software padrão, os data centers definidos por 
software de escala muito grande podem reduzir os custos em 
40% em comparação com o hardware proprietário. 

Criado no projeto de código-fonte aberto Ceph, o cluster de 
armazenamento distribuído definido por software é adequado 
para dados, logs e backups do SAP HANA. Ele oferece:

 Recursos de acesso a bloco, arquivo e objeto em um único 
cluster, simplificando a administração e reduzindo os custos 
operacionais

 Replicação de objeto Multisite e espelhamento de bloco 
assíncrono, fornecendo capacidade de manutenção 
ininterrupta

 Uma nova estrutura de gerenciamento de código-fonte 
aberto para um gerenciamento simplificado e maior 
eficiência de custos

A Lenovo oferece três opções de configuração: HDD, uma 
configuração de unidade de disco rígido para infraestrutura 
consciente dos custos (inclui Flashcache); Flash, desempenho 
otimizado e criado com base na capacidade da empresa e uni-
dades de estado sólido (SSDs); e Capacidade, que maximiza a 
capacidade do nó com unidades de expansão de armazena-
mento Lenovo.

Com a solução de armazenamento Lenovo, você obtém alta dis-
ponibilidade por meio de nós de armazenamento redundantes. 
Você pode combinar tipos de armazenamento (como SSD e 
HDD) para atender aos requisitos de desempenho e uso. A so-
lução também permite que você pare de usar o armazenamento 
em camadas como uma lacuna de parada e adote um tipo de 
armazenamento definido por software mais testado, certificado, 
eficaz e gerenciável.

https://www.suse.com/promo/sap/hana/suse-manager-scale-out/
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Servidores Lenovo ThinkSystem
Os servidores Lenovo ThinkSystem são a maneira mais flexível 
e econômica de executar aplicativos SAP. Oferecendo recursos 
semelhantes a mainframe no espaço x86, eles têm um design 
modular exclusivo que fornece um amplo conjunto de opções 
de configuração em termos de número de processadores (dois 
a oito), memória e slots de E/S. Isso significa que você tem um 
pacote sem limitações que pode ser configurado para as suas 
necessidades cruciais específicas, sem a necessidade de criar 
um ecossistema de vários servidores. 

SERVIDORES LENOVO THINKSYSTEM SR950 

O ThinkSystem SR950 de quatro unidades e oito processadores 
foi projetado para as cargas de trabalho mais exigentes e de 
missão crítica, como bancos de dados na memória, grandes 
bancos de dados transacionais, análises em lote e em tempo 
real e cargas de trabalho de servidor virtualizadas. O sistema 
resiliente e escalável tem uma grande capacidade de memória 
e armazenamento e pode ser dimensionado de dois para oito 
processadores escalonáveis Intel Xeon. O design modular do 
servidor oferece atualização e manutenção rápidas com fácil 
acesso frontal ou traseiro a todos os principais subsistemas, 
ajudando a reduzir os custos de serviço.

Architecture Details

SAS
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Admin NODE
Eth Eth

x3650 M5
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Storage
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Lenovo Ethernet Switch
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SSD
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HDD
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ISL

Lenovo Ethernet Switch
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Lenovo
HANA

Lenovo
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Lenovo
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Storage
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Storage
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A Lenovo Storage Solution para SAP HANA com o SUSE Enterprise Storage permite que você apresente uma solução de armazenamento 
definida por software flexível e linearmente escalável baseada no projeto de código-fonte aberto Ceph.
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SERVIDORES LENOVO THINKSYSTEM SR850 

O ThinkSystem SR850 é um servidor robusto, de duas unidades 
e quatro processadores projetado para um preço excepcional 
segundo o desempenho e flexibilidade para ser expandido de 
acordo com as necessidades da empresa. Criado para cargas de 
trabalho padrão, como aplicativos comerciais em geral e con-
solidação de servidores, ele também pode acomodar áreas de 
alta expansão, como bancos de dados e virtualização. O SR850 
oferece a flexibilidade de configuração para desempenho e con-
fiabilidade, juntamente com a alta capacidade de memória e 
armazenamento.

SOLUÇÃO DA LENOVO PARA SAP HANA TDI 

Com a opção de integração de datacenter personalizado (TDI) 
da Lenovo, você pode escolher a implantação de aplicação SAP 
HANA que funciona melhor para suas necessidades exclusivas 
de data center. As opções incluem sistemas de missão crítica, 
sistemas blade e servidores de rack. Essa combinação permite 
que você aproveite a infraestrutura, os investimentos e os pro-
cessos existentes e pode ajudar a reduzir os riscos e os custos da 
adoção do SAP HANA, além de melhorar o tempo de inserção 
no mercado. 

SUSE e Lenovo: a escolha certa para sua  
implantação SAP
Aproveitar os benefícios dos aplicativos SAP HANA e SAP é 
mais fácil com uma solução que resolve todos os seus desafios 
técnicos. 

Evite o tempo de espera não planejado para seus aplicativos 
SAP com recursos de alta disponibilidade, recuperação auto-
matizada de dados e aplicação dinâmica de patches de kernel 
para problemas de segurança e estabilidade.

Gerencie e dimensione o armazenamento de grandes conjun-
tos de dados de maneira fácil e econômica com armazenamento 
definido por software.

Proteja os dados com o fortalecimento da segurança do sis-
tema operacional. A SUSE tem um histórico de focar em segu-
rança de TI, suas iniciativas incluem um agressivo programa de 
certificação de segurança internacional, bem como uma solução 
antivírus integrada para ambientes SAP.

Simplifique o gerenciamento e a manutenção do sistema. Use 
o SUSE Manager como um único console para gerenciar várias 
distribuições e ambientes Linux. O Lenovo XClarity integra-se 
facilmente a servidores, switches e armazenamento Lenovo para 
automatizar o provisionamento e o gerenciamento de opera-
ções de dispositivos SAP HANA da Lenovo e infraestruturas TDI.

Acelere a implantação e a migração com uma solução unificada 
que inclui instalação de aplicativos e suporte 24 horas por dia, 
sete dias por semana. A Lenovo também oferece serviços que 
incluem pré-planejamento; instalação e configuração no local; 
manutenção contínua e atualizações do sistema; transferência 
prática de habilidades e treinamento e documentação detalha-
dos pós-instalação.

Juntas, a SUSE e a Lenovo oferecem uma infraestrutura otimi-
zada para SAP com a confiabilidade, disponibilidade e facilidade 
de manutenção de que você precisa, tudo em um pacote flexível 
e econômico que ajuda você a permanecer ágil e competitivo.

Saiba mais
Saiba mais sobre como a SUSE e a Lenovo podem simplificar 
suas operações e implantação de soluções SAP em: www.suse.
com/lenovo

“Até mesmo as próprias instalações HANA da SAP 
estão sendo executadas no SUSE Linux Enterprise 
Server. Entre nossas próprias experiências positivas 
com o sistema operacional, o endosso da SAP e 
sua enorme popularidade, não tivemos problemas 
em escolher o SUSE Linux Enterprise Server for 
SAP Applications para suporte à nossa crescente 
implantação SAP HANA.”

HANG HENG 
Engenheiro de Linux
Lenovo

http://www.suse.com/lenovo
http://www.suse.com/lenovo
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Entre em contato com Provedor de soluções 
SUSE da sua região ou ligue para a SUSE nos 
seguintes telefones:

1 800 796 3700 EUA/Canadá
1 801 861 4500 Internacional

Saiba mais em: www.suse.com/lenovo

Envie um e-mail para: Lenovo@suse.com

SUSE
1800 S. Novell Place
Provo, UT 84606

SUSE
Maxfeldstrasse 5
90409 Nuremberg
Alemanha
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