
3 benefícios de migrar 
aplicativos SAP para 
Microsoft Azure com 
Kyndryl Managed Services

Migrar aplicativos SAP de um ambiente 
local para a nuvem da sua escolha pode 
ajudar a simplificar suas operações.

Muitas organizações não têm as habilidades internas para 
migrar ou executar o ERP na nuvem. Ao envolver a  
Kyndryl™ para mover e gerenciar seus aplicativos  SAP na 
Microsoft Azure, você pode superar rapidamente a falta de 
skill, liberar suas equipes para se concentrarem em tarefas 
mais estratégicas e aproveitar a agilidade de negócios 
recém-descoberta com a nuvem gerenciada.

Ajudaremos você a obter esses 3 
benefícios para seus aplicativos SAP 
no Azure: 

Eliminar a lacuna de skills e capacitar as equipes 
para focar em inovação e não no gerenciamento 
e manutenção das aplicações.

Simplificar as operações dos aplicativos SAP 
executados na Microsoft Azure enquanto 
melhora a segurança e a resiliência do aplicativo.

Oferecer um gerenciamento simplificado dos 
aplicativos como o S/4HANA e aplicativos não 
SAP.



Como ajudamos
Eliminar a lacuna de skills e capacitar as 
equipes para focar em inovação e não no 
gerenciamento e manutenção das 
aplicações.

Experimente o SAP Build na Microsoft Azure de 
ponta a ponta para ir além da automação 
padrão, usando a plataforma de aplicativos 
gerenciados da Kyndryl em execução no Azure.

Liberte suas equipes para usar o poder dos 
dados e aprofundar os relacionamentos com os 
clientes com gerenciamento e manutenção de 
aplicativos simplificados.

Deixe a resolução de problemas por nossa 
conta, bem como o provisionamento de 
infraestrutura, instalações de aplicativos, 
gerenciamento de banco de dados e 
monitoramento de desempenho.

Simplificar as operações dos aplicativos 
SAP executados na Microsoft Azure 
enquanto melhora a segurança e a 
resiliência do aplicativo.

Aproveite o acesso à central de 
atendimento 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, a um único ponto de contato que 
pode simplificar a identificação e a 
resolução de problemas.

Obtenha segurança e resiliência apoiadas 
por acordos de nível de serviço em nível de 
aplicativo com base nas necessidades 
exclusivas dos workloads em seu ambiente.

Obtenha uma compreensão clara das 
funções e responsabilidades para ajudar a 
habilitar iniciativas digitais e remover 
barreiras que enfraquecem a segurança.

Oferecer um gerenciamento simplificado 
dos aplicativos como S/4HANA e 
aplicativos não SAP.

Inclua todos os aplicativos que interagem com 
o SAP no processo de migração, desde o 
planejamento até o teste e o gerenciamento.

Aumente a visibilidade com um portal de 
serviços gerenciados que mostra os 
aplicativos SAP e a infraestrutura do Azure em 
um único painel.

Beneficie-se de profundo conhecimento, 
aprendizado e ferramentas aprimoradas de 
milhares de migrações de aplicativos SAP e 
integrações com aplicativos não SAP.

Por que a Kyndryl?
A Kyndryl tem profundo conhecimento em projetar, executar 
e gerenciar a infraestrutura de tecnologia mais moderna, 
eficiente e confiável da qual o mundo depende todos os 
dias. Estamos profundamente comprometidos com o avanço 
da infraestrutura crítica que impulsiona o progresso humano. 
Estamos construindo nossa base de excelência criando 
sistemas de novas maneiras: trazendo os parceiros certos, 
investindo em nossos negócios e trabalhando lado a lado 
com nossos clientes para expandir seu potencial. 

Para saber mais sobre como a Kyndryl pode ajudar a migrar 
seus aplicativos SAP para a Microsoft Azure, entre em 
contato com seu representante Kyndryl ou visite 
kyndryl.com.
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