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Mendorong beban kerja kritis dengan cloud
Pada 2009, Netflix memiliki tujuan menjadi perusahaan hiburan global. Tujuh 
tahun kemudian, Netflix mencabut pusat data terakhirnya, dan menggunakan 
cloud sepenuhnya untuk mendukung inisiatif ini. Dengan skala dan akses 
ke sumber daya IT global, Netflix mampu dengan mudah mendukung basis 
pengguna sebesar 86 juta anggota yang menjangkau 190 negara dan 
bersama-sama melakukan pengaliran selama 150 juta jam video per hari.¹ 
Dengan membongkar manajemen infrastruktur dan menerapkan budaya 
DevOps, Netflix memperoleh kebebasan bereksperimen dan sarana untuk 
melakukannya secara cepat, yang memungkinkan tim pengembangan mereka 
mengirimkan nilai baru ke pelanggan. Pada 2019, basis pengguna Netfilx 
melambung hingga melebihi 160 juta secara global².

Pada 2012, Lyft adalah perusahaan rintisan berbagi tumpangan yang lahir 
di cloud, yang mendukung pengguna di area San Francisco. Dengan akses 
cepat ke sumber daya IT yang terdistribusi secara geografis, Lyft dapat 
tumbuh di 60 kota hingga April 2014, yang mencakup peluncuran masif di 
24 kota dalam 24 jam di bulan yang sama. Kini perluasan yang dramatis ini 
telah mencapai lebih dari 200 kota, yang memfasilitasi 14 juta perjalanan 
per bulan. Dalam perjalanannya, Lyft telah mengadopsi beragam teknologi 
cloud-native baru yang memungkinkan mereka berkendara secara efisien 
dan lebih mudah menginovasikan penawaran mereka. Dalam satu instans 
tertentu, tim ilmu data Lyft menggunakan solusi gudang data cloud-
native dan menemukan bahwa 90% pengguna meminta perjalanan pada 
rute yang serupa, dalam rentang waktu yang serupa selama permintaan 
puncak. Wawasan ini mengarah pada peluncuran Lyft Line, layanan berbagi 

tumpangan yang memungkinkan pengguna berbagi kendaraan dengan 
penumpang lain untuk penghematan yang signifikan. Menurut CTO 
Lyft, Chris Lambert, Lyft Line adalah pendorong pertumbuhan terbesar 
perusahaan dalam pasar terbesarnya³.

Ini hanyalah dua contoh dari banyak perusahaan berskala besar yang 
bergantung pada cloud untuk menjalankan operasi IT kritis. Apa yang 
perusahaan ini dan banyak perusahaan lainnya temukan adalah bahwa 
melakukan hal tersebut bukan hanya mungkin, tetapi juga sebuah sarana 
yang realistis untuk membangun keunggulan kompetitif secara cepat.

Memperluas keuntungan cloud ke lanskap SAP
Yang mendukung gagasan ini adalah sejumlah perusahaan yang berkembang 
dan memilih cloud untuk menjalankan lanskap SAP – beberapa dari beban 
kerja yang paling kritis dan yang terintegrasi secara mendalam di lingkungan 
IT perusahaan. Perusahaan yang menjalankan SAP di cloud mencakup BP, 
Bristol-Myers Squibb, Liberty Mutual, ENGIE, dan ribuan lainnya. Oleh karena 
itu, bisnis ini mewujudkan penghematan biaya dan ketangkasan yang besar 
untuk mendukung tulang punggung perusahaan.

Dengan membaca eBook ini, Anda akan semakin jauh memahami mengapa 
Anda harus berpikir tentang memigrasikan beban kerja SAP Anda ke cloud 
hari ini. Ebook ini mencakup wawasan, nasihat, dan contoh dunia nyata yang 
menjelaskan cara keuntungan cloud diterapkan di lingkungan SAP Anda, 
pertimbangan supaya berhasil bermigrasi, dan cara cloud dapat mengubah 
SAP menjadi fondasi dari diferensiasi kompetitif Anda.

¹ https://www.youtube.com/watch?v=SorHbAiZ918&feature=youtu.be
² https://financesonline.com/number-of-netflix-subscribers/
³ https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lyft/ 

Pengantar
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Sementara banyak perusahaan membangun keunggulan persaingan secara cepat dengan menjalankan SAP di cloud, lainnya masih ragu-ragu. Mereka yang tidak 
membeli layanan cloud umumnya menerima untuk tetap di pusat data on-premise sepenuhnya atau memigrasikan beban kerja pilihan yang mereka anggap 
kurang kritis, seperti lingkungan pengembangan/pengujian atau situasi pemulihan bencana. Keputusan ini umumnya didasari oleh beberapa kesalahpahaman 
tentang cloud dan kesesuaiannya terhadap beban kerja sumber daya-intensif dan misi-kritis seperti aplikasi SAP. Di bagian ini, kita akan melihat beberapa 
kesalahpahaman yang paling umum tentang cloud, dan menjelaskan alasan bahwa hal-hal tersebut tidak berdasar.

Sumber daya cloud bukanlah satu-ukuran-untuk-segala-tujuan. Kenyataannya, 
penyedia telah merancang mesin virtual dengan spesifikasi yang beragam 
untuk memenuhi kebutuhan unik beban kerja kritis Anda. Untuk SAP 
khususnya, instans tersedia dan teroptimalisasi untuk komputasi, penyimpanan, 
atau memori, serta SAP telah memberikan sertifikasi untuk yang memenuhi 
persyaratan kinerja. Perusahaan semacam BP dan Bristol-Myers Squibb 
memercayakan cloud untuk menjalankan beban kerja SAP kritis dan bahkan 
sejak 2008, SAP telah menjalankan beberapa beban kerjanya di cloud⁴. 

Mengatasi kesalahpahaman tentang cloud

Persepsi

Memigrasikan aplikasi bermisi 
kritis di skala korporasi akan 
menyebabkan risiko dan 
gangguan pada operasi 
harian.

Realitas

Alat dan mitra konsultasi yang 
tepat mengurangi risiko dan 
mempersingkat migrasi

Persepsi

Sumber daya cloud tidak 
memenuhi standar kinerja  
beban kerja SAP kritis

Realitas

Beban kerja SAP kritis  
berkembang pesat di cloud

Memisahkan persepsi dari realitas

⁴ https://d1.awsstatic.com/enterprise-marketing/SAP/sap-on-aws-overview.pdf
⁵ https://www.youtube.com/watch?v=LEAmx28CfBg

Alat migrasi asli dapat membantu Anda memindahkan data dan aplikasi ke 
cloud secara cepat dan aman. Sebagai contoh, dengan menggunakan alat 
asli, Zappos memperbarui seluruh lanskap SAP mereka menjadi SAP HANA 
dan memindahkannya ke cloud – seluruhnya dalam 48 jam⁵. Bahkan, dengan 
bekerja bersama mitra konsultasi yang telah mendemonstrasikan bahwa 
mereka ahli di SAP dan migrasi cloud, Anda dapat memigrasikan beban kerja 
SAP bermisi kritis dengan lebih efisien, membangun arsitektur cloud SAP 
berdasarkan praktik terbaik, dan mendapatkan pelatihan dan bantuan yang 
diperlukan untuk mengelola lingkungan SAP Anda di cloud.
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Penyedia cloud memberikan Anda kontrol yang terperinci atas penempatan 
data dan aplikasi di seluruh jejak global mereka, memungkinkan Anda 
dengan lebih mudah memenuhi kepatuhan dan persyaratan residensi data. 
Selain itu, program assurance tersedia sejak awal, dirancang untuk membantu 
Anda memenuhi persyaratan peraturan, menilai jika Anda tetap patuh secara 
berkelanjutan, dan selalu siap menghadapi audit. Moderna Therapeutics 
mewujudkan keuntungan ini ketika mereka mengandalkan keahlian mitra 
untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang diperlukan dalam 
industri biofarma⁶.

Persepsi

Dengan memanfaatkan cloud, 
Anda menempatkan data sensitif 
di perangkat keras bersama, 
menghambat kemampuan Anda 
untuk memenuhi persyaratan 
keamanan 

Realitas

Anda dapat mengoperasikan 
secara lebih aman di cloud 
dibandingkan di pusat data 
on-premise

Persepsi

Cloud akan menghambat 
visibilitas dan kontrol, serta 
sulit mematuhi persyaratan 
regulasi

Realitas

Program kontrol 
dan assurance dapat 
menyederhanakan inisiatif 
kepatuhan terhadap regulasi

Mengatasi kesalahpahaman tentang cloud.

Penyedia cloud menggunakan kontrol berlebih dan berlapis, terus menerus 
melakukan validasi dan pengujian, dan sejumlah otomatisasi yang substansial 
untuk mendukung infrastruktur mendasar agar dipantau dan dilindungi 
sepanjang waktu. Untuk memperkuat postur kepatuhan, Anda dapat 
memanfaatkan beragam alat dan fitur bawaan dan dari pihak ketiga. Satu 
contoh perusahaan yang memperkuat postur keamanan aplikasi SAP mereka 
di cloud adalah Seaco, perusahaan kontainer laut yang terkemuka dan 
terbesar. Mereka menggunakan layanan cloud-native untuk mengisolasi 
secara virtual dan mengontrol akses ke sumber daya secara terperinci, 
memantau jaringan mereka lebih dekat, dan membawakan desktop virtual 
secara aman 7. 

⁶ https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/moderna-therapeutics/
⁷ https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/seaco/
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Mengapa 
memigrasikan beban 
kerja SAP kritis?
Keuntungan menggunakan SAP dengan sumber 
daya cloud
Kini setelah kita meluruskan beberapa kesalahpahaman yang dipercaya oleh 
banyak perusahaan tentang cloud, mari kita bahas alasan mengapa beban 
kerja SAP adalah kandidat migrasi yang ideal. Cloud memungkinkan  
beragam keuntungan yang membantu memodernisasi lingkungan  
SAP Anda dan menjalankannya dengan lebih efisien. 
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“Kami perlu memperbarui platform 
kami di saat yang bersamaan  
mengembangkan solusi analitik 
baru dan model bisnis baru. 
Bahkan, setiap sistem ERP lokal 
perlu terhubung ke S/4HANA 
untuk pengembangan. Selama 
rentang waktu pengembangan 
yang pendek, kami perlu menskala 
secara besar-besaran—yang 
menjadikan AWS pilihan yang 
menarik bagi kami.”

 – Thierry Langer, Divisi Keuangan CIO, ENGIE

Perusahaan sering menghindari peningkatan teknologi berskala besar, seperti migrasi 
cloud, dan lebih memilih menerapkan perbaikan yang lebih cepat pada teknologi yang 
pernah dinvestasikan sebelumnya. Dalam jangka waktu singkat, solusi ini mudah bagi 
para pengambil keputusan dan bagi para praktisi, tetapi ini juga berarti mempertahankan 
alat dan proses kuno yang menghambat keefektifan dan ketangkasan operasional. Dan 
semakin lama alat dan proses ini dipegang, semakin sulit mereka beralih. Dalam jangka 
waktu panjang, solusi ini lebih mahal dibandingkan kemudahan jangka pendeknya. Dengan 
memilih migrasi cloud, Anda dapat menghapuskan technical debt, menempatkan diri Anda 
untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan mewujudkan langkah inovasi di tahun-tahun 
mendatang.

Pensiunkan 
technical debt 
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Pada dasarnya, beban kerja SAP cenderung memiliki permintaan yang cepat berubah – 
laporan bulanan, per tiga bulanan, dan tahunan akan menciptakan puncak penggunaan 
selama beberapa saat yang diikuti dengan penurunan penggunaan yang panjang. 
Menggunakan on-premise memerlukan Anda membayar di muka untuk sumber daya 
IT demi mendukung puncak penggunaan ini, dan Anda akan menemukan bahwa 
investasi besar di muka ini secara umum tidak digunakan selama waktu di luar puncak 
penggunaan. Penambahan pada biaya ini adalah penyegaran perangkat keras, yang 
memerlukan pengeluaran yang besar setiap 3-5 tahun untuk menjaga sistem tetap 
mutakhir. Dengan menjalankan SAP di cloud, Anda dapat menyelesaikan kedua 
permasalahan tersebut. Komputasi cloud menyediakan sumber daya sesuai permintaan, 
yang memungkinkan Anda menyediakan hanya yang diperlukan, ketika diperlukan (dan 
membatalkan penyediaan sumber daya ini ketika tidak diperlukan). Dengan begitu, Anda 
hanya membayar untuk sumber daya IT yang Anda gunakan. Oleh karena puncak beban 
kerja SAP cukup terprediksi, Anda dapat pula menyediakan instans komputasi cadangan, 
yang dapat menghemat hingga 75% sesuai dengan penyedia cloud. Penyedia cloud 
menangani semua pemeliharaan perangkat keras dan biaya penyegaran, yang berarti 
investasi modal berulang pada perangkat keras adalah sesuatu yang ketinggalan zaman.

Kurangi biaya total 
kepemilikan
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“Hingga saat ini, kami 
mencapai 52 persen 
pengurangan dalam 
biaya total kami terkait 
kepemilikan oleh karena 
penggunaan AWS Cloud 
dan berencana untuk terus 
memigrasikan aplikasi kritis 
ke AWS...”
 – Ben Cabanas, CTO, GE Transportation

8
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“Kami telah meningkatkan 
nilai sistem SAP kami  
dengan mengintegrasikan 
SAP dengan teknologi  
AWS karena kami dapat 
mengarahkan bisnis 
mendekati waktu nyata.”
 – Yuriy Volosenko, Direktur untuk Aplikasi dan 
Arsitektur Perusahaan, Zalando

Untuk memodernisasi beban kerja SAP dan mendorong nilai baru, bisnis dapat 
mengintegrasikan teknologi yang muncul seperti IoT dan pembelajaran mesin dengan 
lanskap SAP mereka. Di pusat data on-premise, inisiatif ini menyediakan banyak 
tantangan: uang muka dapat berukuran masif, dan dapat memakan waktu berbulan-
bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk merencanakan dan mengimplementasikan 
– apalagi mendorong nilai. Oleh karenanya, banyak yang menganggap risiko ini terlalu 
besar dibanding keuntungannya. Hal yang indah dari menjalankan SAP di cloud adalah 
bahwa para penyedia cloud terkemuka secara berkelanjutan memperbarui layanan 
mereka dengan penawaran teknologi terbaru. Oleh karena tersedia sejak awal, integrasi 
layanan dengan beban kerja SAP Anda dapat lebih cepat diselesaikan, lebih hemat biaya, 
dan secara signifikan lebih sedikit risiko dibandingkan penerapan on-premise. Hal ini 
mempermudah Anda untuk berinovasi dan secara berkelanjutan mendorong nilai baru 
dari lanskap SAP Anda.

Percepat transformasi 
digital
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Agar berhasil melaksanakan penggabungan atau akuisisi memerlukan organisasi untuk 
mengintegrasikan aset IT pada entitas mereka yang baru saja diperoleh dengan sistem 
yang sudah ada tanpa mengganggu operasi. Hal ini mencakup pemahaman aplikasi 
dan dependensi proses untuk menghapus adanya tumpang tindih dan redundansi, 
menjembatani silo baru di dalam arsitektur mereka, mengkonsolidasi sistem ERP, 
memodernisasi lingkungan yang memerlukannya, dan pastinya menghentikan pusat data 
yang tidak diperlukan. Proses ini sulit dan dapat diprediksi, kekakuan sistem IT warisan 
hanya semakin menghambat, memperlambat waktu ke nilai. Sebaliknya, menjalankan di 
cloud secara umum mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan sistem 
IT dan mendorong nilai dari M&A karena mengeliminasi manajemen perangkat keras, 
mengurangi konfigurasi manual, dan memungkinkan bisnis untuk memodernisasi sistem 
dengan lebih cepat. Selain itu, Anda dapat menciptakan lingkungan IT untuk mendukung 
divisi baru dalam hitungan jam, alih-alih dalam hitungan minggu atau bulan di pusat data 
on-premise.

Melaksanakan merger dan 
akuisisi (M&A) secara mulus

10

“Ketika CIO kami mengatakan 
bahwa kami perlu mulai 
merancang cara untuk 
memperluas SAP BPC bagi 
pengguna baru setelah 
penggabungan, sungguh 
luar biasa saat dapat 
mengatakan kepadanya 
sebegitu mudahnya jika 
menggunakan Amazon 
AppStream 2.0. Masalah yang 
tadinya merupakan hal yang 
runyam tanpa AppStream 2.0 
akhirnya menjadi sesuatu yang 
hampir tidak kami pikirkan.”
- Kevin Adams,  
Manajer Infrastruktur IT Global, Tidewater

10
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Apa yang dapat 
Anda lakukan untuk 
mempercepat migrasi 
SAP Anda?
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Memigrasi lingkungan SAP Anda dapat menjadi upaya yang sangat terlibat dan karena beban kerja ini bersifat kritis, 
Anda pastinya ingin memastikan bahwa Anda mengikuti jalur menuju keberhasilan yang teruji. Untuk mempersingkat 
proses ini secepat mungkin dan melaksanakan migrasi secara andal, Anda harus mempertimbangkan untuk melakukan 
aktivitas berikut sebelum memulai migrasi:

Ikuti praktik migrasi terbaik

1. Kumpulkan informasi dasar 
Beban kerja SAP sebagian besar terintegrasi secara mendalam di dalam lingkungan on-
premise banyak perusahaan. Untuk mempertimbangkannya melalui migrasi, perlu untuk 
mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dasar tentang lingkungan on-premise. 
Kepemilikan aplikasi, data penggunaan, dan pemetaan dependensi, sebagai contoh, 
sangatlah penting untuk meminimalkan gangguan.

2. Bersihkan lingkungan Anda 
Ketika perusahaan berkembang, baik melalui pertumbuhan internal atau penggabungan dan 
akuisisi, merupakan hal umum jika aplikasi menjadi berlebih atau tumpang tindih dan jika data 
antara aplikasi menjadi tidak konsisten atau hilang. Alat pihak ketiga dapat membantu Anda 
memahami lingkungan Anda dan menghapuskan redundansi dan celah sebelum migrasi.

3. Manfaatkan pakar 
Untuk bisnis yang tidak memiliki keahlian SAP, penyedia cloud sering memiliki mitra 
dan organisasi layanan profesional yang menyediakan alat dan praktik terbaik untuk 
membantu Anda agar berhasil memigrasikan beban kerja SAP.
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Sementara banyak bisnis menjelajahi pilihan untuk memodernisasi lingkungan 
SAP mereka, banyak dari mereka mengevaluasi SAP S/4HANA, sistem ERP yang 
memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu perusahaan mengubah operasi 
secara digital. Sistem ini didorong oleh SAP HANA, sebuah sistem manajemen basis 
data relasional dalam memori dan platform data yang mendukung pemrosesan 
waktu nyata untuk transaksi dan analitis. Ini juga memungkinkan Anda mengelola 
semua data SAP di satu tempat, menghapus  perlunya mengelola dan memelihara 
sistem warisan dan data yang dtempatkan di silo. Dengan demikian, organisasi dapat 
mendukung bisnis mereka menggunakan data waktu nyata, sementara mengurangi 
jejak data dan perangkat keras mereka. Hal ini mendorong banyak pelanggan untuk 
mengadopsi SAP S/4HANA sebagai bagian dari migrasi cloud. Hal ini memungkinkan 
organisasi untuk mewujudkan keuntungan dari S/4HANA dan cloud segera setelah 
migrasi mereka. Sementara SAP S/4HANA menawarkan keuntungan signifikan, 
memigrasikan aplikasi SAP yang sudah ada ke S/4HANA adalah inisiatif yang sangat 
signifikan..

Dengan alasan ini, pelanggan lain memilih untuk melakukan angkat-dan-geser 
aplikasi SAP yang ada ke cloud dan menunda migrasi S/4HANA untuk sementara 
waktu. Pelanggan ini masih dapat mewujudkan keuntungan yang signifikan, yang 
mencakup penghematan biaya, penyempurnaan kinerja, peningkatan ketangkasan, 
dan akses untuk penawaran inovatif seperti IoT, AI/ML, dan analitis waktu nyata, 
yang kompleks dan mahal untuk membangun di pusat data on-premise. 

Penting untuk memilih penyedia cloud yang dapat mendukung strategi SAP tertentu 
Anda. Beberapa penyedia cloud memaksa pelanggan untuk memodernisasi di 
S/4HANA selama migrasi. AWS mendorong pelanggan mengejar strategi yang 
terbaik bagi mereka dan tidak akan pernah memaksa modernisasi S/4HANA sebagai 
bagian dari migrasi. Terlepas dari keputusan pelanggan, AWS menyediakan sejumlah 
program dan alat yang mempersingkat migrasi SAP ke cloud.

Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan 
dari modernisasi di SAP S/4HANA

Program Akselerasi Migrasi SAP (SAP MAP) 
AWS
SAP MAP menyediakan dukungan konsultasi, pelatihan, dan kredit 
layanan untuk mengurangi risiko, membangun fondasi operasi yang 
kukuh, dan membantu mengimbangi biaya awal migrasi. Ini mencakup 
metodologi migrasi untuk menjalankan migrasi warisan dengan cara 
yang metodis serta seperangkat alat yang kuat untuk automasi dan 
mempercepat skenario migrasi SAP yang umum. 

AWS Launch Wizard for SAP
Pengalaman berbasis wizard yang membantu pelanggan 
meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan panduan 
preskriptif bawaan untuk menangkap dan menyediakan kluster EC2 
untuk beban kerja SAP.

AWS Quick Starts for SAP
Terapkan lanskap SAP secepatnya dengan arsitektur yang mengikuti 
praktik terbaik AWS untuk keamanan dan ketersediaan tinggi. AWS 
Quick Starts adalah pemercepat penerapan, dengan penawaran untuk 
SAP HANA, S/4HANA, NetWeaver, dan Business One untuk HANA. 

Sekumpulan penawaran migrasi yang kukuh ini hanyalah salah satu 
alasan pelanggan memilih untuk menjalankan beban kerja SAP 
mereka di AWS.
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Ketika Anda mengevaluasi penyedia cloud untuk mendukung beban kerja SAP kritis Anda, Anda harus paham mengapa lebih dari 5.000 pelanggan SAP memilih 
Amazon Web Services (AWS)–jauh lebih banyak dibandingkan penyedia cloud lainnya:

Pilih AWS untuk menjalankan SAP

Rekam jejak terpanjang tentang kesuksesan 
pelanggan SAP
Selama lebih dari 12 tahun, AWS telah menjalankan beban kerja SAP di cloud 
– rekam jejak terpanjang di antara para penyedia cloud. Dalam waktu ini, AWS 
telah bekerja mundur dari pelanggan, mengumpulkan umpan balik dari lebih 
dari 5.000 organisasi untuk menginformasikan pengembangan penawaran 
baru dan penyempurnaan lainnya. SAP sendiri bergantung pada AWS untuk 
membantu pelanggan membangun sistem diferensiasi. Itulah alasan mereka 
menjalankan sembilan wilayah Platform Cloud SAP di AWS⁹. 

⁹ https://help.sap.com/doc/aa1ccd10da6c4337aa737df2ead1855b/Cloud/en-US/3b642f682
27b4b1398d2ce1a5351389a.html

Sumber daya untuk mendukung bahkan beban 
kerja SAP yang terbesar
Pelanggan dapat dengan percaya diri menjalankan aplikasi SAP dengan 
kinerja yang kuat di AWS. Sejak 2008, SAP dan AWS telah bersama-sama 
berinovasi untuk membantu pelanggan menjalankan SAP di cloud. Yang terlahir 
dari kemitraan ini adalah berbagai macam perangkat keras yang dibangun 
berdasarkan tujuan dan/atau tersertifikasi untuk SAP. AWS menawarkan instans 
virtual cloud-native terbesar yang tersertifikasi untuk SAP HANA dalam produksi 
dan banyak pilihan bersertifikat SAP yang didasari oleh perangkat keras dan 
teknologi terbaru dari Intel. Pelanggan dapat pula menjalankan SAP pada instans 
bare metal di AWS dengan AWS Nitro System. Hal ini meniadakan overhead 
virtualisasi untuk membuat 100% server dapat disasar, sementara membawa 
pengalaman fleksibel dan elastis serupa yang Anda harapkan dari cloud.
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Rekayasawan AWS dan Intel bekerja sama merancang perangkat keras kustom berdasarkan 
teknologi terbaru Intel – yang dioptimalkan untuk kinerja dan fitur yang diperlukan oleh 
pelanggan SAP. Anda dapat mengubah infrastruktur komputasi Amazon EC2 Anda dalam 
beberapa klik untuk memanfaatkan instans tersertifikasi SAP terbaru yang didukung fitur terbaru 
dari Intel, yang memungkinkan Anda mengoptimalkan beban kerja SAP dengan biaya kinerja 
yang dibutuhkan. Oleh karena Amazon EC2 berjalan di prosesor Intel® Xeon® Generasi ke-2 yang 
Dapat Diskalakan, beban kerja SAP Anda akan sudah teroptimasi untuk kinerja sejak awal.

Mitra dan alat untuk memodernisasi sesuai kecepatan Anda
Terlepas dari sistem SAP apa pun yang Anda jalankan atau strategi apa pun yang ingin Anda 
adopsi, AWS dan Mitra AWS Partner Network (APN) memiliki pengalaman, alat, metode, dan 
praktik terbaik untuk mempercepat migrasi atau transformasi Anda. Penyedia cloud lainnya akan 
mendorong Anda untuk mengadopsi SAP S/4HANA sebagai bagian dari migrasi Anda, tetapi 
AWS mendorong Anda untuk mengejar strategi apa pun yang terbaik bagi bisnis Anda, baik yang 
mencakup S/4HANA atau tidak. 

Tidak seperti penyedia cloud lainnya, AWS memiliki kompetensi mitra yang secara spesifik 
dikhususkan ke SAP. Sebelum menerima kompetensi ini, Mitra APN harus melengkapi pelatihan 
bisnis dan teknis spesialisasi, membuktikan pengetahuan mereka tentang Kerangka Kerja AWS 
Well-Architected, dan mendemonstrasikan keberhasilan pelanggan SAP on AWS sebelumnya. 

Sebagian besar kumpulan layanan cloud yang ekstensif untuk 
berinovasi dengan SAP
Ketika berjalan di AWS, Anda dapat memanfaatkan seperangkat layanan cloud native yang 
terluas dan terdalam untuk berinovasi dengan data SAP. Dengan mengintegrasikan layanan ini 
dengan beban kerja SAP, Anda dapat dengan lebih mudah memanfaatkan teknologi tercanggih 
seperti pembelajaran mesin dan IoT untuk menghasilkan nilai baru dari SAP.

Dengan bantuan AWS, Intel, dan Mitra APN, Anda dapat secara andal memigrasikan beban kerja 
SAP ke cloud dan mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif untuk bisnis Anda. 

Pilih AWS untuk menjalankan SAP

“BP memerlukan 
ketangkasan supaya 
dapat bersaing ketika 
harga, kebijakan, 
teknologi, dan preferensi 
pelanggan terus berubah 
– dan itulah yang kita 
dapatkan dengan AWS.” 
– Steve Fortune, CIO Grup, BP
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• Pelajari selengkapnya tentang menjalankan beban kerja SAP di AWS

• Temukan Instans Amazon EC2 yang tersertifikasi SAP dan didukung oleh Intel untuk aplikasi Anda

• Temukan Mitra APN untuk membantu Anda mengubah lingkungan SAP Anda

Sumber daya untuk memulai

Tentang AWS
Selama 14 tahun, Amazon Web Services telah menjadi platform cloud yang paling komprehensif 
dan diadopsi secara luas di dunia. AWS menawarkan lebih dari 175 layanan berfitur penuh untuk 
komputasi, penyimpanan, basis data, jaringan, analitis, robotika, pembelajaran mesin dan kecerdasan 
buatan (AI), Internet of Things (IoT), seluler, keamanan, hibrida, realitas virtual dan realitas tertambah 
(VR dan AR), media, dan pengembangan, penerapan, dan pengelolaan aplikasi dari 70 Availability Zone 
(AZ) di 22 wilayah geografis, dengan rencana yang diumumkan untuk 15 Availability Zone tambahan 
dan lima lagi Wilayah AWS di Indonesia, Italia, Jepang, Afrika Selatan, dan Spanyol. Jutaan pelanggan—
termasuk perusahan rintisan yang paling cepat berkembang, perusahaan terbesar, dan agensi 
pemerintahan utama—mempercayakan AWS untuk menggerakkan infrastruktur mereka, menjadi lebih 
tangkas, dan biaya yang lebih rendah. 

Untuk mempelajari selengkapnya mengenai AWS, kunjungi aws.amazon.com. 


