
mib:HANAcloud Produktový list

Zobrazenie obsahu zložky vrátane hodnôt zákazníckych 
vlastností
Premenovanie zložky alebo súboru
Vytvorenie zložky/upload súboru
Nastavenie zákazníckych vlastností na zložke
Kopírovanie a hromadné kopírovanie zložiek alebo súborov
Nastavenie hodnôt zákazníckych vlastností na zložke alebo 
súbore
Presun a hromadný presun zložiek alebo súborov
Triedenie obsahu zložky podľa vlastností jednoduchého typu

Hardwarová platforma pre SAP HANA ponúkaná formou garantovanej služby.

Spojenie flexibility s ekonomickou a ekologickou optimalizáciou.

Možnosť vyskúšať prostredie SAP HANA bez nutnej investície do vlastného HW. 

mib:HANAcloud

Technické riešenie

    Nadštandardná bezpečnosť
    Certifikované servery spoločnosti HP
    Možnosť alternatívnej platformy
    Cloudová farma aplikačných serverov
    Pripojenie na chrbticových linkách 
    Proces zálohovania

Základné služby
Prenájom SAP HANA Platform as a Service

    HANA infraštruktúra o požadovanej kapacite od 64 GB
    Aplikačný server
    Bázový support a profylaxia SAP HANA
    Pravidelné zálohy systému
    VPN pripojenie k systému

Scenáre použitia alebo k čomu je to dobré
Nechcem kupovať vlastný HANA HW pre vývojové        
a testovacie prostredie

Tento scenár je vhodný pre spoločnosti, ktoré chcú mať 
produktívne prostredie na vlastnom HANA HW, ale                
na prevádzku vývojového a testovacieho prostredia chcú 
ušetriť a nepotrebujú ho vlastniť. Na našom mib:HANAcloud 
vám vyčleníme priestor v požadovanej veľkosti pre pre- 
vádzku adekvátneho vývojového/testovacieho prostredia. 
Samozrejmosťou sú garancie bezpečnosti, dostupnosti         
a VPN spojenia medzi vašim produktívnym systémom           
a ostatnými systémami. 

Chcem začať rýchlo implementovať SAP systém         
na HANA

Vaša spoločnosť sa rozhodla pre novú implementáciu SAP  
na platforme HANA, do budúcna chcete vlastniť HANA HW, 
ale na druhej strane chcete začať s implementáciou čo 
najskôr. Nechcete čakať na dobehnutie výberových konaní 
na HW a schvaľovací proces? Na našom mib:HANAcloud 
máte možnosť dočasného prenájmu HANA HW na pár       
mesiacov, ktoré vám umožní preklenutie tejto doby.           
Po obstaraní vlastnej HW infraštruktúry vykonáme migráciu 
z dočasnej lokality k vám. 

Chcem si vyskúšať beh môjho SAPu na HANA

Uvažujete o prechode vášho SAP ERP na SAP ERP na HANA 
alebo S/4 HANA a nie ste si istý, čo vám to prinesie? Chcete 
naživo vidieť reálne zrýchlenie vášho informačného systému 
a nové funkcie, ktoré sa v ňom vďaka SAP HANA objavia? 
Použite našu cloud platformu pre otestovanie prevádzky     
na HANA infraštruktúre. Za pomoci našich bázových         
špecialistov odmigrujte do mib:HANAcloud a uvidíte, čo 
všetko ERP na HANA prináša. 

Chcem demo HANA prostredia s vlastnými dátami

Máte záujem vyskúšať nové funkcionality, ktoré prináša  
SAP S/4 HANA? Desiatky interaktívnych Fiori aplikácií           
a mnoho ďalšieho – to všetko je možné si vyskúšať na demo 
inštalácii, ktorú vám sprevádzkujeme a následne do nej 
namigrujeme ukážky vašich dát. Vyskúšate si na reálnom 
systéme zmienené novinky a ich dopad na vaše procesy.

Doplnkové služby
Spojené s konkrétnym SAP riešením 
(S/4 HANA, BW on HANA, HANA DB)

    Migrácia databázy (heterogénna, neheterogénna)
    Inštalácia nového SW (S/4 HANA, SAP Business Suite)
    Migrácia dát do pripraveného S/4 HANA, BW on HANA
    Podpora bázy SAP systému
    Nadštandardný výkon aplikačných serverov
    Zálohy systému mimo pravidelný plán
    Ďalšie služby podľa požiadavky

Vlastnosti spojenia:
Rýchlosť pripojenia až 1 Gb/s
Redundantná konektivita
Peeringový uzol NIX1
Medzinárodná konektivita
Bezpečná lokalita
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