
Huawei łączy siły z SAP, aby dostarczyć wielkoskalowe rozwiązanie jednoklastrowe SAP HANA  
 
HANOWER, Niemcy, marca 2015 r. /PRNewswire/ - Dziś na targach CeBIT 2015 firma Huawei, 
czołowy światowy dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT), zaprezentował swoje 
rozwiązanie o nazwie FusionCube do SAP HANA przygotowane dla firmy Sinopec. 
 
Firma Sinopec należy do największych na świecie zintegrowanych grup energetyczno-chemicznych. W 
2014 r. zajęła trzecie miejsce na liście Fortune Global 500. Wraz z ciągłym rozszerzaniem zakresu usług 
świadczonych przez spółkę ilość danych z systemu sprawozdawczości finansowej rośnie w bardzo 
szybkim tempie. "W miarę rosnącej liczby zastosowań w ostatnich latach rozrastała się również nasza 
baza użytkowników i warstwa usługowa. Pojawiła się potrzeba przetwarzania coraz większej ilości 
danych. W czasach wielkich zbiorów danych (z ang. big data) przetwarzanie informacji nt. efektywności 
oraz prowadzenie analiz ma priorytetowe znaczenie. Po porównaniu ofert postanowiliśmy skorzystać z 
Hurtowni Danych Biznesowych SAP (z ang. Enterprise Data Warehouse, EDW) HANA. Technologia ta nie 
może jednak funkcjonować bez platformy sprzętowej. W końcu wybraliśmy Huawei na naszego 
wieloletniego partnera w zakresie testowania i optymalizacji tej platformy" - powiedział Li Jianfeng, 
wicedyrektor Biura Zarządzania Informacją w spółce Sinopec. 
 
Spółka Sinopec posiada największą hurtownię danych na świecie, w której przechowuje wszystkie dane 
dotyczące jej funkcjonowania i finansów, sprawozdania z integracji finansowej oraz dużą liczbę 
sprawozdań z działalności. Przy opracowywaniu FusionCube do rozwiązań SAP HANA dla Sinopec firma 
Huawei współpracowała z SAP. Innowacyjne rozwiązanie pozwoli spółce Sinopec na zbudowanie 
platformy bazy danych SAP HANA o wysokich parametrach technicznych przy zastosowaniu 
oprogramowania do rozproszonego przechowywania danych, dysków SSD z magistralą PCIe oraz sieci 
InfiniBand o przepustowości 56 Gb/s. 
 
Według Li Jianfenga: "Dzięki optymalizacji i okresowym testom Huawei FusionCube do SAP HANA 
zapewnia najlepszą wydajność, skracając czas reakcji systemu, przyspieszając przetwarzanie danych i 
zwiększając poziom zadowolenia użytkowników”. 
 
Huawei FusionCube do SAP HANA zwiększa wydajność ładowania baz danych o 60%, skraca czas 
przesyłania danych z czterech godzin do 30 minut i 4 - 6-krotnie przyspiesza przetwarzanie danych. 
Rozwiązanie to znacznie poprawia również wydajność spółki Sinopec w zakresie przetwarzania 
sprawozdań finansowych i raportów sprzedaży oraz podejmowania decyzji w spółce. 
 
"Ścisła współpraca między SAP i Huawei nie tylko poprawia wyniki biznesowe, lecz także optymalizuje 
zarządzanie finansami spółki Sinopec" - powiedział dr Uwe Hommel, wiceprezes wykonawczy i kierownik 
grupy ds. wsparcia na świecie w firmie SAP. 
 
Od czasu gdy Huawei przedstawił FusionCube do SAP HANA na targach CeBIT 2014, rozwiązanie to 
stało się powszechnie stosowane, a Huawei stało się czołowym dostawcą SAP HANA z bogatym 
doświadczeniem we wdrażaniu wielkoskalowych klastrów SAP HANA. Huawei systematycznie 
odnotowuje przełomowe osiągnięcia w branży energetycznej i chemicznej. Będąc pierwszym światowym 
partnerem technologicznym SAP w Chinach, Huawei konsekwentnie poprawia jakość oferowanych swoim 
klientom produktów dzięki otwartej współpracy i wspólnym innowacjom tworzonym w oparciu o 
wymagania klientów. 
 
Więcej informacji na temat udziału Huawei w targach CeBIT 2015 na stronie: 
http://enterprise.huawei.com/topic/2015Cebit/ 
 
Huawei   
 
Huawei to czołowy dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT). Więcej informacji na stronie 
internetowej http://www.huawei.com. 
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