
Uma checklist para migrar 
workloads do SAP para a nuvem

Azure

A migração de seus investimentos do SAP para a nuvem pode ajudar sua empresa a tornar-se 
mais eficiente, ágil e inovadora. Na Microsoft, migramos nossa própria propriedade SAP para 
a nuvem e ajudamos várias outras empresas a fazerem o mesmo. Assim, aprendemos muitas 
lições e dicas valiosas que talvez sejam úteis para você. 

Esta checklist é uma visão geral rápida das etapas que você e sua organização podem seguir 
para migrar workloads do SAP para a nuvem. Para obter um guia detalhado de planejamento 
e implementação, consulte nosso e-book, 15 lições aprendidas ao migrar o SAP para a nuvem, 
no final desta checklist.

Avalie seu ambiente SAP

  Compreenda os esforços de adequação e migração. 
Antes de realizar uma migração de IaaS (infraestrutura como serviço), avalie a complexidade de seus 
workloads SAP, a infraestrutura subjacente, os requisitos para elasticidade sazonal e o tamanho de 
cada workload e dos bancos de dados relacionados, em termos de velocidade, volume e variedade.

  Decida o que pode desativar. 
Simplifique e otimize os workloads SAP que estão sendo executados em hardware antigo, não são 
usados com frequência ou são usados por poucas pessoas.

  Determine sua estratégia de região da nuvem antes de migrar. 
Certifique-se de que os recursos do SAP estejam hospedados em uma região ou regiões da nuvem 
que forneçam a melhor conectividade para sua empresa. Por exemplo, o Azure tem alcance global 
em mais regiões globais do que outros provedores de nuvem.

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


  Entenda as estratégias de migração e a melhor forma de aplicá-las ao seu 
ambiente.
As abordagens discutidas em Estratégias para migrar sistemas SAP para o Microsoft Azure oferecem 
orientação prática e adequada aos negócios sobre o que e quando migrar.

  Considere migrar sistemas de baixo risco para a nuvem. 
Ganhe experiência com um ambiente de produção no Azure migrando sistemas de baixo risco que 
possuem ambientes de área restrita, desenvolvimento, teste e produção.

  Considere a criação de novos sistemas na nuvem desde o início. 
A criação de sistemas de negócios de baixo impacto na nuvem pode ajudá-lo a economizar dinheiro, 
além de aprender e otimizar seus novos ambientes de produção. 

  Preveja eventos de negócios conhecidos. 
Não migre os sistemas quando eles estiverem altamente críticos. Considere fazer a programação 
em torno de eventos como lançamentos de produtos, relatórios financeiros trimestrais e grandes 
projetos que são publicados no ambiente de produção.

  Monitore os avanços tecnológicos.
Traga inovação e inteligência aos seus dados SAP integrando-os aos serviços do Microsoft Azure, 
como o Azure Data Factory, o Azure Data Lake, o Catálogo de Dados do Azure, o Power BI e muito 
mais. Mantenha-se atualizado com novos recursos para obter os melhores benefícios possíveis para 
o seu negócio.

  Projete para alta disponibilidade em seus sistemas de produção. 
Certifique-se de que seus aplicativos estejam sempre disponíveis, configurando a alta 
disponibilidade com Cluster de Failover do Windows Server, SQL Server Always On e recursos SAP, 
como grupos de logon, grupos de chamadas de função remota e grupos de servidores de lote.

Migre o SAP para a nuvem

Otimize o SAP na nuvem

Saiba como a Microsoft e o SAP promovem o sucesso do cliente 
compartilhado.

https://www.microsoft.com/itshowcase/Article/Content/884/Strategies-for-migrating-SAP-systems-to-Microsoft-Azure
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


  Lembre-se de suspender para não perder. 
Reduza seus custos aproveitando um dos melhores benefícios da nuvem: suspenda o uso durante 
a noite e nos fins de semana, ou quando suas equipes estiverem fora do escritório.

  Sempre mantenha a segurança em mente. 
Proteger dados empresariais é uma das maiores prioridades. Ao migrar workloads SAP, considere 
todos os aspectos de segurança de dados e conformidade da hospedagem de dados na nuvem 
pública. Saiba mais sobre segurança e conformidade do Azure para o SAP. 

  Equilibre as necessidades de segurança com a capacidade de solucionar 
problemas. 
Abra somente as portas que são necessárias para a solução de problemas para evitar riscos 
de segurança.

  Capture todos os requisitos legais de aplicativos e dados durante 
o planejamento. 
Trabalhe com os stakeholders e os proprietários de dados para cada aplicativo para capturar todos os 
requisitos de conformidade jurídica e corporativa. Planeje isso com antecedência e visite a Central de 
Confiabilidade da Microsoft para obter mais informações sobre as ofertas de conformidade do Azure.

Proteja e gerencie o SAP na nuvem

Compartilhe esta checklist

Saiba mais sobre o SAP no Azure
Fale conosco

Para obter um guia de planejamento e implementação mais 
detalhado, leia nosso e-book, 15 lições aprendidas ao migrar  
o SAP para a nuvem.
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