
En tjekliste til migrering af  
SAP-workloads til cloud-løsningen

Azure

Migrering af dine SAP-investeringer til cloud-løsningen kan hjælpe din virksomhed med at blive 
mere effektiv, fleksibel og innovativ. Hos Microsoft har vi flyttet vores egen SAP-ejendom til 
cloud-løsningen og hjulpet mange andre virksomheder med at gøre det samme. Gennem dette 
lærte vi mange værdifulde lektioner og tips, du måske finder nyttige. 

Denne tjekliste giver en hurtig oversigt over de trin, du og din organisation kan udføre for at 
flytte jeres SAP-arbejdsbelastninger til cloud-løsningen. Du kan få en mere detaljeret vejledning 
til planlægning og implementering ved at læse vores e-bog 15 praktiske erfaringer med at 
migrere SAP til cloud-løsningen til sidst i denne tjekliste.

Vurder dit SAP-miljø

  Forstå egnetheden og migreringsomfanget. 
Inden en IaaS-migrering (infrastructure som en service) anbefales det at vurdere kompleksiteten af 
dine SAP-arbejdsbelastninger, den underliggende infrastruktur, kravene til sæsonbestemt elasticitet 
og størrelsen af hver enkelt arbejdsbelastning og relaterede databaser (med hensyn til hastighed, 
kapacitet og type).

  Bestem, hvad du kan udfase. 
Strømlin og optimer dine SAP-arbejdsbelastninger, som kører på gammel hardware, der ikke bruges 
ret tit eller kun af et meget begrænset antal brugere.

  Fastlæg din strategi for cloud-området inden flytningen. 
Sørg for, at dine SAP-ressourcer er hostet i et cloud-område eller -områder, som sikrer 
virksomheden de bedste tilslutningsmuligheder. For eksempel har Azure global rækkevidde 
med flere globale områder end andre cloud-udbydere.

https://azure.microsoft.com/da-dk/resources/lessons-learned-migrating-sap-to-the-cloud/
https://azure.microsoft.com/da-dk/resources/lessons-learned-migrating-sap-to-the-cloud/
https://azure.microsoft.com/global-infrastructure/regions/


  Forstå de forskellige migreringsstrategier, og hvordan de bedst kan anvendes 
på dit miljø. 
De fremgangsmåder, der er beskrevet i Strategier for migrering af SAP-systemer til Microsoft Azure, 
er en praktisk, forretningsorienteret vejledning til, hvad der skal flyttes, og hvornår.

  Overvej at flytte lavrisikosystemer til cloud-løsningen. 
Få erfaring med et produktionsmiljø i Azure ved at flytte lavrisikosystemer, der har sandkasse-, 
udviklings-, test- og produktionsmiljøer.

  Overvej at bygge nye systemer i cloud-løsningen fra starten. 
Opbygning af systemer i cloud-løsningen med lille indvirkning på virksomhedsdriften kan hjælpe 
dig med at spare penge og lære om og optimere dine nye produktionsmiljøer. 

  Forudsig kendte forretningsrelaterede begivenheder. 
Undgå at flytte systemer på tidspunkter, hvor de er kritisk vigtige. Overvej at planlægge omkring 
begivenheder som produktudgivelser, kvartalsregnskaber og store projekter, der går live 
i produktionsmiljøet.

  Overvåg teknologiske fremskridt.
Tilfør dine SAP-data innovation og intelligens ved at integrere dem med Microsoft Azure-tjenester 
som Azure Data Factory, Azure Data Lake, Azure Data Catalog, Power BI og flere. Hold dig opdateret 
om nye funktioner, og få de størst mulige fordele for din virksomhed.

  Design dine produktionssystemer til at have høj tilgængelighed. 
Sørg for, at dine applikationer altid er tilgængelige ved at konfigurere høj tilgængelighed med 
Windows Server Failover Clustering, SQL Server Always On og SAP-funktioner som logongrupper, 
grupper til fjernfunktionskald og batchservergrupper.

Migrer SAP til cloud-løsningen

Optimer SAP i cloud-løsningen

Se, hvordan Microsoft og SAP sikrer en fælles kundesucces.

https://www.microsoft.com/itshowcase/Article/Content/884/Strategies-for-migrating-SAP-systems-to-Microsoft-Azure
https://azure.microsoft.com/mediahandler/files/resourcefiles/integrating-sap-application-data-with-azure/MS_WP_Integrating%20SAP%20Application%20Data%20With%20Azure.pdf
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnKPloF5AUxY%26list%3DPLLasX02E8BPAUk4axXO-weIlsxlCKamtd&data=02%7C01%7CJanine.Patrick%40microsoft.com%7Ca473166a460841908a7708d6e917530d%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636952683714220467&sdata=mwSDFAXsGtZHpyTcdECWnMPtOsuxIYKMo1mH%2BwZexlw%3D&reserved=0


  Snooze, og spar penge. 
Reducer dine omkostninger ved at udnytte en af de største fordele ved cloud-løsningen: "snooze", 
som gør det muligt at udsætte brugen om aftenen og i weekenderne, eller når der ikke er nogen 
medarbejdere på kontoret.

  Hav altid sikkerheden for øje. 
Beskyttelse af forretningsdata er en topprioritet. Da vi migrerede SAP-arbejdsbelastninger, var 
vi nødt til at tage stilling til alle aspekter af datasikkerhed og overholdelse af lovkrav i forhold til 
hosting af data på en public cloud. Lær mere om Azure-datasikkerhed og -overholdelse af angivne 
standarder for SAP. 

  Afvej sikkerhedsbehov i forhold til muligheden for at foretage fejlfinding. 
Åbn kun de porte, der skal bruges til fejlfinding, for at undgå sikkerhedsrisici.

  Få overblik over alle lovkrav i forhold til applikationer og data under 
planlægningen. 
Samarbejd med interessenterne og dataejerne om hver enkelt applikation for at få overblik over 
alle virksomhedskrav og lovkrav til overholdelse af angivne standarder. Sørg for at planlægge 
dette på forhånd, og besøg Microsoft Trust Center for at få flere oplysninger om Azure-tilbud 
på overholdelse af angivne standarder.

Beskyt og administrer SAP i cloud-løsningen

Del denne tjekliste

Lær mere om SAP på Azure
Kontakt os

Du kan få en mere detaljeret vejledning til planlægning og 
implementering ved at læse vores e-bog 15 praktiske erfaringer 
med at migrere SAP til cloud-løsningen.
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