
Três benefícios em migrar 
aplicações SAP para  
o Microsoft Azure com 
Kyndryl Managed Services

A migração de aplicações SAP de um 
ambiente on-premises para a nuvem de 
sua escolha pode ajudá-lo a simplificar 
suas operações.

No entanto, muitas organizações não dispõem de recursos 
internos para migrar ou executar apliações críticas, como 
ERP, na nuvem. 
Ao usar a Kyndryl™ para mover e gerenciar suas aplicações 
SAP na Microsoft Azure, é possível superar essa falta 
de recursos, permitindo que as equipes se concentrem 
em tarefas mais estratégicas e que os negócios ganhem 
mais agilidade com os benefícios oferecidos pela nuvem 
gerenciada.

Três benefícios que podemos 
propiciarpara suas aplicações SAP 
baseadas em Microsoft Azure

Minimizar a limitação de conhecimento técnico, 
permitindo que as equipes se concentrem na 
inovação e não no gerenciamento e manutenção  
de aplicações.

Simplificar as operações SAP para aplicações 
executadas no Microsoft Azure, melhorando  
a segurança e a resiliência da aplicação.

Oferecer gerenciamento otimizado de aplicações 
SAP, como o S/4HANA, e aplicações não-SAP.



Como podemos ajudar
Minimizando a limitação de conhecimento 
técnico, permitindo que as equipes 
se concentrem na inovação e não 
no gerenciamento e manutenção de 
aplicações.

 A experiência ponta-a-ponta de uma solução 
SAP no Microsoft Azure que podem ir além 
da automação padrão, usando a plataforma de 
aplicativos gerenciados da Kyndryl executados no 
Azure.

 Permita que suas equipes utilizem todo 
o potencial dos dados, aprofundando os 
relacionamentos com clientes, usando recursos 
simples de gerenciamento e manutenção de 
aplicações.

 Nós cuidaremos da resolução de problemas e de 
questões como fornecimento de infraestrutura, 
instalações de aplicações, gerenciamento de 
banco de dados e monitoramento de desempenho.

Simplifique as operações SAP para 
aplicações executadas no Microsoft  
Azure, além de melhorar  a segurança  
e a resiliência das aplicações.

 Utilize o acesso 24x7 do service desk, por meio  
de um único ponto de contato, o que pode simplificar 
a identificação e resolução de problemas.

 Obtenha segurança e resiliência por meio de 
SLAs  estabelecidos, com base nas necessidades 
específicas dos workloads de seu ambiente.

 Compreenda claramente as funções e responsa-
bilidades em todo o seu sistema, permitindo o uso  
de iniciativas digitais para remoção de barreiras  
que enfraquecem a segurança.

Fornece gerenciamento simplificado de 
aplicações SAP, como S/4HANA, além de 
aplicativos não SAP.

 Inclua no processo de migração todas as 
aplicações que interagem com o SAP, desde o 
planejamento, às fases de teste e gerenciamento.

 Aumente a visibilidade, usando um portal de 
serviços gerenciados que mostra as aplicações 
SAP e a infraestrutura Azure em um único painel.

 Aproveite todo nosso conhecimento, aprendizado 
e ferramentas aprimoradas obtidos a partir de 
milhares de migrações e integrações de aplicações 
SAP com aplicações não-SAP.

Por que escolher a Kyndryl?

A Kyndryl tem grande experiência em desenvolver, operar 
e gerenciar a infraestrutura de tecnologia mais moderna, 
eficiente e confiável da qual o mundo depende todos os dias. 
Estamos verdadeiramente comprometidos com o avanço da 
infraestrutura crítica capaz de impulsionar o progresso humano.  
Estamos construindo nossa base de excelência criando 
sistemas com soluções atuais: trazendo os parceiros certos, 
investindo em nosso negócio e trabalhando junto com nossos 
clientes para ampliar todo seu potencial.

Para saber mais sobre como a Kyndryl pode ajudá-lo a migrar 
suas aplicações SAP para o Microsoft Azure, entre em 
contato com seu representante Kyndryl ou visite kyndryl.com.
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