
Îmbunătățește agilitatea, performanța și reziliența platformei SAP, reducând 

în același timp costurile cu mediile de test&dev cu până la 75%. 

Cu StarVault SAP2Cloud ai acces la infrastructură virtualizată pe baza unui 

abonament fix lunar, fără achiziții de echipamente hardware, software 

sau firewall. 

StarVault SAP2Cloud 
Solution Profile

Star Storage

Value proposition:

• Recuperare rapidă a investiției hardware, SAP 

fiind o platformă cu cerințe ridicate în zona de

infrastructură IT;

• Zero costuri de achiziție pentru echipamente

hardware, software sau firewall;

• Recuperarea datelor în caz de dezastru se 

realizează în câteva minute și nu 

ore/săptămâni/luni;

• Până la 60% reducere de costuri cu 

arhivarea datelor;

• Externalizarea administrării infrastructurii 

asociate mediilor de lucru către experți și 

eliberarea personalului IT intern;

• Provizionare rapidă a mediului de lucru fără 

afectarea mediului de producție;

• Scalabilitate ridicată a resurselor de tip 

hardware - adăugarea sau eliminarea 

resurselor  se realizează prin câteva click-uri;

• Soluție livrată dintr-un Centru de Date propriu  

de nivel Tier 3, operat de o echipă de 

specialiști IT cu peste 500 de certificări;

• Peste 99,9% disponibilitate garantată

financiar pentru infrastructura IT și facilitățile

de electroalimentare și climatizare.

Soluțiile de găzduire a aplicației SAP într-un Cloud Privat permit organizației tale să-și 

îmbunătățească semnificativ performanța datelor prin plasarea mediului consumator de 

resurse al aplicației SAP pe o infrastructură virtuală dedicată.

StarVault SAP2Cloud este soluția optimă pentru provizionarea, utilizarea și scalarea 

eficientă a resurselor IT fără costuri directe cu achiziția de infrastructură hardware 

suplimentară.

Provocări

• Implementarea și scalarea rapidă și eficientă a platformei SAP;

• Reducerea timpului petrecut în negocierile cu furnizorii de tehnologie IT;

• Reducerea resurselor alocate pentru asigurarea securității infrastructurii instalate și 

administrate local;

• Scăderea costurilor generate de mentenanța echipamentelor;

• Disaster recovery pentru platforma SAP;

• Eliberarea resurselor hardware importante și redirecționarea acestora către activități 

direct productive;

• Imposibilitatea scalării resurselor din mediul de test în funcție de nevoi;

Implicații în afacere 

• Impact asupra profitabilității companiei; 

• Eficiență scăzută a angajaților;

• Muncă și timp suplimentar pentru angajații companiei;

• Pierdere a oportunităților de afaceri;

• Buget suplimentar pentru IT;

• Achiziții costisitoare de infrastructură hardware și software;

• Costuri ridicate și presiune asupra departamentului IT care se ocupă de mentenanța 

echipamentelor;

• Riscul de pierdere al datelor și informațiilor esențiale pentru companie;

• Întreruperea activităților curente;

• Costuri ridicate cu reluarea activității în cazul unui dezastru sau evenimente asociate

funcționării infrastructurii IT.;

• Utilizarea ineficientă a resurselor IT pe mediile de producție;

• Costuri adiționale mari cu mediile de test&dev care necesită resurse de infrastructură

considerabile și pe durate intermitente de timp;



Serviciu oferit de Star Storage

Star Storage este un furnizor global de servicii IT care dezvoltă și livrează soluții moderne de protecție și 

management al informațiior pentru organizații publice și private de top. Dezvoltator de produse proprii, cu 

peste 18 ani de experiență în domeniu și un portofoliu cu peste 500 de clienți de pe 4 continente, în industrii 

precum financiar-bancar, telecom, producție, utilități sau administrație publică, compania joacă un rol cheie în 

parcusul către transformarea digitală, mobilitate și cloud a organizațiilor de orice dimensiune. 

T: +4 021 242 13 96 | F: +4 021 242 13 97

E: products@star-storage.eu

star-vault.ro

Arhitectură

Beneficii

• Costuri scăzute cu infrastructura – IaaS permite menținerea

controlului asupra capacității de stocare și implicit asupra

costurilor – reducerea TCO-ul sistemului SAP cu până la 70%;

serviciu funcțional pe modelul pay as you go;

• Predictibilitatea și transparența costurilor - plan de plată

lunar/anual în funcție de resursele utilizate. 

Transformarea cheltuielilor operaționale în cheltuieli de capital 

(OPEX à CAPEX). Utilizarea eficientă a bugetelor IT;

• Disponibilitate ridicată a aplicațiilor garantată financiar și

asigurarea continuității operaționale;

Descrierea soluției

StarVault SAP2Cloud este soluția de găzduire a aplicației SAP în cloud-ul StarVault, ideală pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de 

utilizare, scalare eficientă a resurselor IT și îmbunătățire a performanței platformei SAP. Soluția este ușor de integrat și oferă o provizionare 

rapidă și simplă a mediilor de dezvoltare și testare cu posibilitatea de a le porni/opri oricând în funcție de nevoilor tale de business.

De ce StarVault SAP2Cloud?

• reducere cu până la 70% a TCO pentru infrastructura asociată cu SAP;

• ușor de configurat și de utilizat;

• protecția infrastructurii asociate mediilor de producție SAP;

• recuperarea serviciilor/datelor în caz de dezastru și realuarea activității în doar câteva minute;

• rulare la cerere a training-urilor de SAP – mediul de training se poate utiliza doar atunci când este nevoie;

• asistență tehnică profesională 24/7 pentru infrastructura hardware.

• Flexibilitate și agilitate sporită - Provizionarea, utilizarea și 

scalarea eficientă a resurselor IT fără a exista necesitatea 

achiziției de infrastructură hardware suplimentară;

• Creșterea eficienției și productivității - acces rapid la medii de

test configurabile care ajuta la identificarea erorilor/a lipsurilor

din arhitecturile existente pentru a răspunde cât mai eficient 

nevoilor de business;

• Suport tehnic Star Storage 24x7 pentru infrastructura hardware. 

Applicații

SAP On IaaS SAP On Demand SAP On Premises
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