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AWS i itelligence: wirtualne Data Center jako 
platforma dla SAP Managed Services

Expert Paper

Łączymy Amazon Web Services i kompetencje SAP

Dzięki swojej elastyczności, chmura publiczna jest od dawna atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu 

firm z różnych branż. Rosnąca popularność technologii cloudowych przyczyniła się do powstania 

wielu rozwiązań oferujących podobne możliwości. Firmy, którym szczególnie zależy na 

bezpieczeństwie danych, powinny zwrócić uwagę na usługi Amazon Web Services (AWS), które 

gwarantują stabilną i elastyczną infrastrukturę. Niekwestionowaną zaletą AWS jest również duża 

wydajność i moc obliczeniowa serwerów.
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Oferujemy usługi 
dla Public Cloud
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Wykorzystaj możliwości oferowane przez 
public cloud
Amazon Web Services (AWS) oferuje różnorodne 

usługi w chmurze publicznej. Najbardziej znaną 

z nich jest udostępnianie klientom wysoko 

skalowalnej infrastruktury – Infrastructure as 

a Service. Co to oznacza? Taka infrastruktura jest 

bardzo szybko dostępna do użytkowania, a jej 

parametry mogą być dynamicznie i płynnie 

zmieniane. Jednak model Infrastructure as a Service 

(IaaS) wymaga od klientów samodzielnego 

zarządzania całą infrastrukturą i rozwiązaniami. 

Z jednej więc strony wdrożenie chmury publicznej 

wydaje się proste. Aktywacja poszczególnych 

serwerów i instalacja aplikacji nie zajmuje dużo 

czasu.

Użytkownicy mają dostęp do chmury publicznej 

poprzez proste połączenie internetowe. 

W przypadku środowiska testowego może to 

wystarczyć. Z drugiej strony, gdy Twój biznes musi 

na przykład posiadać wysoko wydajne środowisko 

dla celów produkcyjnych, niezbędne jest bardziej 

zaaawansowane podejście. Obejmuje ono staranne 

zaplanowanie infrastruktury sieciowej i poziomów 

bezpieczeństwa, łącznie z ich monitoringiem, 

implementacją procedur back-upu oraz kontrolą 

wydajności i zasobów.
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Amazon Web Services oferuje bezkonkurencyjny 

zakres technicznych usług informatycznych. Jednak 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wdrożenie, 

połączenie i użytkowanie spada na klienta. Aby 

pomóc firmom w odnalezieniu się na tej 

zaawansowanej platformie, AWS i itelligence 

ogłosiły strategiczne partnerstwo. Dzięki tej 

współpracy klienci, którzy migrują swoje systemy 

do AWS, otrzymują wiedzę i wsparcie 

doświadczonych ekspertów itelligence. itelligence 

oferuje Tobie pełny support w projektach SAP 

realizowanych na platformie AWS, tzw. SAP 

Managed Services w AWS.

 

Pełna integracja AWS z itelligence 
Managed Cloud
W ramach przeniesienia środowisk SAP do AWS, 

itelligence wykorzystuje model „wirtualnych 

centrów danych” w chmurze publicznej AWS. 

Dzięki temu, klienci zyskują pełną integrację 

i kompletny zakres usług związanych z itelligence 

Managed Cloud.

Integracja tych dwóch platform dostarcza klientom 

licznych korzyści. Dzięki temu, mogą skorzystać 

zarówno z globalnej sieci centrów danych 

itelligence jak również z lokalizacji AWS, które 

znajdują się na całym świecie. Międzynarodowe 

organizacje mogą utrzymywać  swoje systemy 

firmowe w najdogodniejszych miejscach. Ma to 

znaczenie zwłaszcza w kontekście regulacji 

prawnych dotyczących przechowywania danych.

Teraz firmy mogą 
przenieść do AWS całe 

swoje środowiska SAP, w tym 
SAP S/4HANA i SAP C/4 
HANA, gdzie systemy te są 
monitorowane, zarządzane 
i optymalizowane.” 

Obecnie chmura AWS obejmuje 54 strefy dostępności w 18 regionach.

Region data centers

Planowany region data centersŹródło: AWS 
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Zakres usług 
definiowany 
w dedykowanych 
umowach SLA 

www.itelligence.pl

Spersonalizowana chmura: usługi 
end-to-end dla systemów SAP w AWS
Rozwiązania w chmurze zyskują na popularności 

również dzięki optymalnym kosztom wdrożenia 

i utrzymania. W przypadku public cloud od AWS, 

wirtualne instancje uruchamiane są w ciągu kilku 

sekund, a implementacja całych środowisk SAP 

odbywa się automatycznie. Mimo wielu 

udogodnień, działy IT nadal stoją przed 

wyzwaniem zarządzania systemami SAP w AWS 

i włączania ich do firmowego środowiska IT. 

W tym obszarze wsparcie oferują doświadczeni 

eksperci itelligence. Zakres usług świadczonych 

przez itelligence w obszarze AWS jest każdorazowo 

dostosowywany do indywidualnych potrzeb. 

Obejmuje on zarówno podstawowe jak 

i kompletne wsparcie dla wysoce krytycznych 

systemów SAP.

Migracja i wdrożenie zgodne z najlepszymi 
praktykami
W itelligence wykorzystujemy sprawdzone praktyki 

umożliwiające sprawną migrację całych środowisk 

SAP do chmury publicznej AWS. W ten sposób 

firmy korzystają ze sprawdzonych 

i przetestowanych procesów wdrożeniowych i nie 

muszą opracowywać własnych metodologii. 

Przykładem takiej praktyki jest metodologia Fast 

AWS and SAP Transformation, w skrócie FAST. 

Dzięki wykorzystaniu metodologii Fast AWS and 

SAP Transformation (FAST), systemy SAP są 

przenoszone do chmury w ciągu zaledwie kilku 

dni. Ta błyskawiczna metoda migracji obejmuje 

wstępnie skonfigurowane procesy i narzędzia, 

które umożliwiają przeniesienie samej aplikacji 

i podstawowej bazy danych do SAP HANA lub SAP 

ASE w kilku prostych krokach. Jest ona 

rozszerzeniem konwencjonalnej opcji migracji 

bazy danych SAP, aby w pełni wykorzystać 

elastyczność AWS. W itelligence gwarantujemy 

uwzględnienie wszystkich kluczowych aspektów 

związanych z migracją: od połączeń sieciowych 

i wdrożenia systemów, poprzez przeniesienie 

i migrację danych, po kastomizację interfejsów 

i testowanie systemów.

 

Full-service SLA
Umowy serwisowe AWS gwarantują klientom 

dostępność na poziomie 99,95%. Jednak dotyczy 

to tylko infrastruktury. Co się stanie, jeżeli 

w systemie SAP pojawią sie błędy? Usługi SAP 

Managed Services od itelligence obejmują ciągły 

monitoring i zarządzanie systemem operacyjnym, 

bazą danych i aplikacjami. Błędy i awarie są nie 

tylko identyfikowane, ale również usuwane przez 

doświadczonych ekspertów itelligence.

Wielopoziomowe bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo w chmurze publicznej to dla wielu 

firm nadal delikatna i budząca obawy kwestia. 

Publiczny dostęp i tysiące klientów powodują 

konieczność stosowania wysoce skutecznych 

zabezpieczeń. Firma AWS jest tego świadoma 

i prowadzi intensywne działania, by zapewnić 

maksymalne bezpieczeństwo i zgodność 

stosowanych zabezpieczeń ze standardami 

klientów.

Ważne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo na 

wszystkich poziomach. Po pierwsze, należy 

zabezpieczyć centra danych i infrastrukturę. Po 

drugie, firmy powinny zadbać o zabezpieczenie 

oprogramowania, zwłaszcza przed potencjalnymi 

atakami hackerskimi. Ponadto należy upewnić się, 

że nieautoryzowani użytkownicy nie otrzymają 

dostępu do danych np. za pośrednictwem sieci. 

AWS zabezpiecza wszystkie warstwy IT, za które 

ponosi odpowiedzialność. Z drugiej strony firmy 

korzystające z AWS muszą zadbać o własne 

zabezpieczenia i monitoring rozwiązań, które 

samodzielnie implementują do AWS.

W itelligence opracowaliśmy własne rozwiazania 

w zakresie bezpieczeństwa dedykowane dla AWS. 

Działania te obejmują prawidłową konfigurację 

firewalli, szyfrowany dostęp do danych oraz 

systematyczne instalowanie aktualizacji i łatek 

służących poprawie zabezpieczeń.
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Backup i Disaster Recovery 
Na pierwszy rzut oka tworzenie kopii zapasowych 

wydaje się proste. Jednak gdy terabajty danych 

muszą być skutecznie przechowywane w wielu 

wersjach by umożliwić szybkie odzyskiwanie 

danych po awarii, może to spowodować szereg 

utrudnień. Wiąże się to m.in. z koniecznością 

codziennego zarządzania licznymi kopiami 

zapasowymi wielu systemów. Dodatkowo 

tworzenie kopii zapasowych nie powinno wpływać 

na wydajność systemów produkcyjnych.  

W itelligence posługujemy się sprawdzonymi 

i przetesowanymi praktykami doytyczącymi 

tworzenia backupów. Dostępne technologie

AWS zostały więc odpowiednio połączone 

i uzupełnione, aby osiągnąć cele związane 

z bezpieczeństwem, szybkością i wydajnością.

AWS oferuje również wiele możliwości w ramach 

usługi Disaster Recovery. Za usługą Disaster 

Recovery kryją się procesy, polityki i procedury 

związane z wznowieniem lub utrzymaniem 

infastruktury IT. Procedury te są wdrażane 

w przypadku wystąpienia awarii spowodowanych 

np. klęskami żywiołowymi lub problemami 

z zasilaniem. 

W zależności od tego, jakie systemy posiada klient 

– czy jest to np. system ERP krytyczny dla działania 

całej organizacji lub sklep internetowy z dużym 

natężeniem ruchu, poziom zabezpieczeń może się 

różnić. Eksperci itelligence zapewniają wsparcie 

przy projektowaniu rozwiazań Disaster Recovery 

dopasowanych do potrzeb infrastruktury klienta.

www.itelligence.pl
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Zarządzanie platformą, aplikacjami, tożsamością i dostępem

Konfiguracja systemu operacyjnego, sieci i blokad

Globalna
infrastruktura AWS

Lokalizacje 
graniczne

Regiony

Strefy dostępności

NetworkingBaza danychPrzechowywaniePrzetwarzanie

Odpowiada za 
bezpieczeństwo 
w chmurze

Odpowiada za 
bezpieczeństwo 
chmury

Testowanie szyfrowania 
i integralności danych 
klienta

Szyfrowanie po stronie 
serwera (system plików 
i/lub dane)

Ochrona ruchu sieciowego 
(szyfrowanie/
integralność/tożsamość)

SAP C/4 HANA w SAP HANA 
czy w AWS Aurora? 
SAP C/4 HANA (dawniej SAP Hybirs) to szereg 

innowacyjnych rozwiązań chmurowych 

dedykowanych firmom działającym w branży B2C, 

które do tej pory były znane jako rozwiązania SAP 

Hybris. Narzędzia SAP C/4HANA obejmują 

wszystkie aspekty zarządzania relacjami 

z klientem, zaczynając od sprzedaży, przez 

marketing i obsługę klienta na zarządzaniu 

danymi osobowymi kończąc. Jak wszystkie inne 

aplikacje SAP, C/4 HANA jest również dostępna na 

AWS public cloud. 

Amazon Web Services daje dodatkowe możliwości 

w zakresie wyboru baz danych. SAP HANA to baza 

danych dla firm, dla których najważniejsze są: 

wysoka wydajność i przetwarzanie dużych 

wolumenów danych w czasie rzeczywistym. AWS 

Aurora to propozycja dla przedsiębiorstw, dla 

których priorytetem są niskie koszty. W obu 

przypadkach możliwe jest optymalizowanie 

zasobów w dowolnym momencie i niemalże 

w dowolny sposób. Dzięki temu możesz 

zminimalizować skutki nagłych obciążeń 

systemów. Proces ten może być również 

zautomatyzowany, dzięki funkcji automatycznego 

skalowania AWS.
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Elastyczne działanie bimodalnych 
systemów IT 
W przyszłości środowiska IT będą miały strukturę 

bimodalną. Procesy dotyczące podstawowej 

działalności przedsiębiorstwa zostaną maksymalnie 

ustandaryzowane i nie będzie dużego 

zapotrzebowania na kastomizację. Pozwoli to 

zwiększyć stabilność i ułatwi aktualizacje.

Ustandaryzowane systemy będą wzmocnione przez 

elastyczne aplikacje, które będą bardzo dynamiczne 

pod kątem wymagań funkcjonalnych i rozwojowych. 

W takim podejściu możliwa jest migracja całych 

frimowych systemów do AWS. Inną realną opcją są 

modele hybrydowe, gdzie przedsiębiorstwa 

utrzymują swoje podstawowe systemy w chmurze 

prywatnej i migrują usługi uzupełniające do chmury 

publicznej. W itelligence zapewniamy pełne wsparcie 

dla tego podejścia.

W itelligence oferujemy klientom wsparcie 

w wyborze właściwego modelu cloudowego. 

Obecnie, nie tylko systemy dedykowane do działania 

w chmurze mogą być przeniesione do AWS public 

cloud. Również inne, specyficzne rozwiązania SAP 

mogą zostać przeniesione do dedykowanej chmury. 

Sprawdź trzy przykładowe scenariusze:

 n Krytyczny dla ciągłości biznesowej system SAP 

S/4HANA działa bezpośrednio w data center 

itelligence, natomiast sklep internetowy oparty 

o SAP C/4 HANA znajduje się w AWS public cloud.

 n Systemy testowe i rozwojowe działają na 

platformie AWS, aby zapewnić większą 

elastyczność w przypadku realizacji nowych 

potrzeb. Z drugiej strony itelligence utrzymuje 

środowisko produkcyjne w dedykowanej chmurze 

prywatnej. Alternatywnie można je utrzymywać 

w modelu on-premise we własnym data center 

firmy.

 n Wszystkie aplikacje SAP działają w chmurze 

publicznej AWS, natomiast itelligence dba o ich 

działanie, support i optymalizację w obszarze 

specyficznych wymogów SAP.

Wybór scenariusza zależy m.in. od modelu 

biznesowego, branży, złożoności środowiska IT i wielu 

innych czynników specyficznych dla danego 

przedsiębiorstwa. Jednak w każdym przypadku 

itelligence gwarantuje pełne wsparcie – począwszy od 

dopasowania infastruktury IT do nowych potrzeb 

biznesowych przez zmiany wymagań dotyczących 

przepustowości po usuwanie ewentualnych awarii czy 

wprowadzenie nowych zabezpieczeń.

W jakich firmach sprawdzi się AWS?
Chmura publiczna AWS czy chmura prywatna 

itelligence? Każda z tych opcji ma swoje zalety. 

Zacznij od analizy celów biznesowych, aby dokonać 

właściwego wyboru. 

Poniższa grafika zawiera pewne wskazówki.

Połączone usługi 
Data Center 
itelligence i 
AWS

www.itelligence.pl

Data centers itelligence obsługujące 
chmury prywatne

Koncentracja na usługach SAP
Data centers itelligence są przeznaczone
do kompleksowej obsługi systemów SAP
i nie tylko. 

Wszystkie usługi
od jednego dostawcy
Z itelligence private cloud zyskujesz
wszyskie usługi od jednego dostawcy.

Bezpieczeństwo danych
W itelligence dbamy  o bezpieczeństwo
Twoich systemów na każdym poziomie.

Dopasowana do potrzeb
infrastruktura 
Z itelligence private cloud możesz
dopasować rozwiazania do bieżących
potrzeb Twojego biznesu.

Przewidywalne koszty 
Stałe miesięczne stawki umożliwiają 
planowanie budżetów.

Transparentność 
Możesz odwiedzić nasze centrum
danych w dogodnym terminie
i przekonać się jak działamy.

Który model cloudowy wybrać?
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Który model cloudowy wybrać?

Czy warto zacząć od oceny potrzeb czy od 
razu przystąpić do działania?
itelligence wspiera swoich klientów 

w opracowaniu właściwej strategii chmurowej. 

Chmura prywatna, publiczna czy środowisko 

hybrydowe – każda z tych opcji może przyniść 

korzyści dla biznesu. Dodatkowo, przejście do 

chmury nie wiąże się z dużym ryzykiem 

ponieważ początkowy etap migracji jest 

zazwyczaj łatwy w realizacji. Firmy powinny 

również zrozumieć, że chmura publiczna nie 

powinna być celem samym w sobie. Pozwala ona 

jednak wzmocnić strategię biznesową i zwiększyć 

elastyczność przedsiębiorstwa. Dotyczy to 

również firm, które myślą o międzynarodowym 

outsourcingu swoich systemów IT. Data centers 

AWS i itelligence są dostępne na całym świecie 

– podobnie jak świadczone dla nich Managed 

Services.

SAP Public Cloud w itelligence

Łączymy systemy SAP
z usługami AWS
Zapewniamy bezpośrednią integrację
środowisk SAP z natywnymi usługami
AWS (np. w obszarze AI).

Nieograniczona wydajność
Zyskujesz nieograniczone, dostępne
w skali globalnej, moce obliczeniowe.

Elastyczne kontrakty 
Możesz zrezygnować z usług
w każdej chwili.

Dodatkowe lokalizacje
Wybierasz spośród licznych
lokalizacji data centers AWS
na całym świecie.

Model Pay-Per-Use
Korzystasz z elastycznego modelu
opłat za za faktyczne użytkowanie
infrastruktury.

Dowiedz się więcej
o globalnych
usługach
Managed Services
od itelligence: 

» we-manage-your-cloud.com/pl

www.itelligence.pl


