
Dell EMC
PowerMax for SAP

Desvende todo o potencial do SAP:

Crie a base
Consolide, automatize e execute as operações inteligentes das implementações de SAP

Consolide cargas mistas de trabalho
no mesmo storage array e, ao mesmo tempo, ofereça 
alto desempenho e latência consistentemente baixa 

com garantia de níveis de serviço

Garanta a continuidade de negócios
Aplicativos SAP essenciais e contínuos

Aumente a produtividade
Diminua o custo total de propriedade de sua solução de armazenamento SAP

Crie a base

Garanta o 
desempenho para 
cumprir os SLAs

Consolide cargas 
de trabalho mistas

O storage array mais 
rápido do mundo5

Mecanismo integrado de 
aprendizagem automática 

com NVMe completo

Acelere o 
time-to-market

Aumente a 
agilidade com 
redução do TCO

Explore a 
inteligência usando 
o SAP Leonardo

Habilite um SAP 
para missões 
críticas e contínuo

Garanta o acesso a 
dados e a mobilidade 
da carga de trabalho 
de modo ininterrupto

Aumente 
a produtividade

Assegure a continuidade 
de negócios

A mais alta 
escalabilidade 
de TDI para SAP 
HANA do setor1

162
nós SAP HANA

Até

<300 μs de 
latência4

150GB/s
Throughput3 de até

10 milhões de
Até

IOPS2

para SAP 
HANA

Aplicativos
não SAP

Business
Suite

SAP
NetWeaver

ERP

TCO 
reduzido

Criptogra�a de 
dados em repouso 
com base em 
controladora

Software SRDF D@RE
O padrão

mais alto do setor 
em recuperação 

de desastres 

99,9999%
Projetado para

de disponibilidade

para SAP Classi�cação
dinâmica por níveis

Desduplicação 
e compactação

globais e em linha

Provisionamento thin

Ambientes de 
desenvolvimento/teste com 
automatização completa 

Integração com SAP LaMa 

Gerenciamento integrado 
de dados de cópia com 
o software SnapVX

Acelere o 
time-to-market

1. Com base em uma análise interna da Dell EMC de dados disponíveis publicamente sobre a escalabilidade dos principais arrays da concorrência, dezembro de 2018.
2. Com base em uma análise interna da Dell EMC do máximo de IOPS de read hits aleatórios (em um único array e em 2 placas de piso) para o PowerMax 8000, março de 2018. O desempenho real deve variar.
3. Based on Dell EMC internal analysis of Random Read Hits Max GB per Second (Within a single array) for the PowerMax 8000, March 2018. Actual performance will vary.
4. Com base em uma análise interna da Dell EMC usando o benchmark OLTP2 HW para um único array do PowerMax 8000, março de 2018. Os tempos de resposta reais devem variar.
5. Dados baseados em uma análise interna da Dell EMC da largura da banda publicada do PowerMax 8000 em comparação com os principais arrays concorrentes, março de 2018. O desempenho real deve variar.
6. Com base em um estudo Forrester Total Economic Impact™ encomendado pela Intel e pela Dell EMC, fevereiro de 2019, para o qual 4 clientes foram entrevistados sobre os resultados com 

a Dell EMC versus as respectivas soluções de armazenamento anteriores, https://www.dellemc.com/pt-br/collaterals/unauth/white-papers/solutions/dellemc-for-sap-tei-study.pdf

© 2019 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias.
Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

A Dell EMC assegura que as informações apresentadas neste documento estão corretas na data da publicação. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Intel e o logotipo da Intel são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Saiba mais em DellEMC.com/br/PowerMax-SAP

Isolamento de falhas avançado

Veri�cação robusta da integridade 
dos dados
Migrações/upgrades não disruptivos

Desvende o valor do SAP para 
potencializar a empresa inteligente

“
”

Reduza em até 

80% 
o tempo necessário para 
o processo de garantia 
de qualidade do SAP6

“
”

Reduza em até 

78% 
o tempo de execução da 

lógica analítica da cadeia de 
fornecimento no SAP APO6

“
”

Reduza em até 

33% 
o tempo gasto no 
gerenciamento do 
armazenamento SAP6

Processador Intel® Xeon®

https://www.dellemc.com/pt-br/solutions/business-applications/sap/powermax-for-sap/index.htm


