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Agora a sua empresa pode contar com o melhor parceiro 
do mercado e o mais preparado para auxiliá-la na implantação, 
suporte e evolução da sua plataforma SAP, oferecendo um 
ecossistema completo de produtos e serviços.

SOLUÇÕES UOLDIVEO PARA CLIENTES SAP

UOL CLOUD Hosting

INFRAESTRUTURA DE SAP HANA

TELECOMUNICAÇÕES

GESTÃO DE SAP BASIS / SAP HANA
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• Application Performance Management

• Application Performance Optimization

• Testes Funcionais

• Stress Test

• SIEM Smart Correlation
• Vulnerability Scan
• Certificado Digital

• Infraestrutura de rede

• Sistema Operacional

• Banco de Dados

• Agendamento Inteligente de  
   Tarefas e Controle de Automação

Módulos de serviços que podem ser utilizados pontualmente 
ou como um modelo de Gestão e Governança UOLDIVEO. 

Este modelo é baseado em métricas de performance 
compatíveis com as necessidades de seu negócio.
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UOL CLOUD

Gestão completa da 
infraestrutura Netweaver-Basis 
do SAP e SAP HANA

Fornecimento de infraestrutura 
para execução da plataforma  
HANA, inclusive na Nuvem

UOLDIVEO possui uma rede 
de telecomunicações 
própria com alta capacidade 
e ampla capilaridade
no território nacional

Hosting

INFRAESTRUTURA DE SAP HANA

GESTÃO DE SAP BASIS / SAP HANA

Infraestrutura de nuvem que 
permite a execução de diversos 
workloads, desde ambientes de 

Desenvolvimento
e Qualidade até ambientes

de Produção e Missão Crítica 
com replicação de dados entre 

Data Centers.

Fornecimento de ambientes 
de processamento para SAP 
e workloads diversos, com 
plataformas UNIX, Linux
e Windows como serviço, 
entregando alta 
disponibilidade
e performance.

TELECOMUNICAÇÕES

SOLUÇÕES UOLDIVEO PARA CLIENTES SAP
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Além de soluções robustas para 

hospedagem e gestão do SAP,

em regime 24 x 7 conduzidas

por profissionais certificados

e experientes, o UOLDIVEO possui 

uma ampla gama de serviços que 

garantem a melhor estratégia

de negócios para sua empresa.

uoldiveo.com.bruoldiveo.com.bruoldiveo.com.bruoldiveo.com.bruoldiveo.com.bruoldiveo.com.bruoldiveo.com.bruoldiveo.com.bruoldiveo.com.br

SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA SAP Serviços voltados ao aumento de desempenho, qualidade e estabilidade das 
aplicações utilizadas por seus usuários e processos de negócio. Através da 
identificação de eventuais gargalos e pontos de contenção, relatórios de 
recomendação técnica são produzidos, trazendo detalhes como elementos 
afetados, estimativas de ganho e esforço de implantação.   

As soluções de MSS UOLDIVEO complementam as funções de GRC do ambiente SAP, 
ampliando ainda mais a segurança no acesso externo ao sistema e contribuindo para 
o alcance de compliance, governança e redução de riscos. Além disso, o UOLDIVEO 
conta com 4 Data Centers no Brasil, interligados com backbone próprio de alta 
capacidade; opção ideal para projetos de Disaster Recovery ou redundância entre sites.

Com a solução de Testes Funcionais do UOLDIVEO, é possível garantir a estabilidade 
funcional das aplicações, racionalizando custos de implantação e manutenção e 
tornando mais ágeis as entregas em ambiente produtivo, através do controle contínuo 
da qualidade de aplicações e sistemas.

O UOL CLOUD permite ao cliente processar o seu workload SAP sob demanda, 
pagando apenas o que realmente se utilizou e não por infraestrutura alocada, 
utilizando um painel que permite acompanhar em tempo real o consumo 
tecnológico e financeiro.

MELHORIA NA 
PERFORMANCE E 
PRODUTIVIDADE

DADOS VITAIS 
PROTEGIDOS 

Os serviços de gestão do ambiente SAP UOLDIVEO considera toda a plataforma 
que suporta a solução, atuando sobre a infraestrutura de rede, sistema operacional, 
bancos de dados, automação de processos e controles. Garantindo assim um 
tratamento integrado do sistema, visando maior governança, disponibilidade, 
desempenho e segurança dos serviços de TI para SAP.  

GESTÃO DO 
AMBIENTE DE TI

QUALIDADE 
CONSTANTE NO 

DESENVOLVIMENTO

INFRAESTRUTURA 
SOB DEMANDA
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Big Data e SAP HANA

SAP ECC on HANA:  clientes que utilizam um ambiente tradicional de 
ECC podem contar com o UOLDIVEO para a migração e gestão do seu 
ambiente em HANA, entregando muito mais performance nas transações 
essenciais para o seu negócio.

SAP BW on HANA:   soluções SAP para Analytics têm experimentado 
grandes reduções no tempo de resposta de dashboards de negócios, 
relatórios de KPIs e outras respostas que antes demoravam dias e agora 
podem chegar em poucos segundos.

Big Data Ready:   o UOL CLOUD possui infraestrutura elástica e com 
performance robusta capaz de processar grandes volumes de dados em 
aplicações scale-out utilizando HANA & HADOOP ou outras ferramentas.
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SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA SAP

Infraestrutura
Virtual do UOL CLOUD

Infraestrutura
Bare-metal do UOL CLOUD

SAP 
Applications SAP HANA

SAP 
Applications SAP HANA

SAP 
Applications SAP HANA

Serviços avançados para migração de bancos de dados, upgrades 
de versões SAP,  acompanhamento e ajustes constantes nas 
integrações com parceiros e fornecedores.

EVOLUÇÃO DA 
PLATAFORMA SAP

A gestão SAP BASIS UOLDIVEO, para suportar as necessidades de negócio de 
seus clientes, atua sobre os mais diversos parâmetros, configurações, requests 
e logs - garantindo um ambiente atualizado, de alto desempenho e disponibilidade. 
O aprimoramento constante de seus profissionais, a revisão e melhoria contínuas 
de seus processos,  documentações e sistemas de apoio garantem ao UOLDIVEO 
uma posição de destaque no suporte a tão importante solução.

SAP BASIS


