
Spoločnosť Huawei spojila sily s firmou SAP pri poskytovaní 
veľkoformátového jedno-klastrového riešenia SAP HANA 

HANNOVER, Nemecko, marca 2015/PRNewswire/ --  

Spoločnosť Huawei, popredný svetový poskytovateľ riešení v oblasti informačných 
a komunikačných technológií (ICT), predstavila dnes na veľtrhu CeBIT 2015 
predstavila platformu FusionCube pre riešenie SAP HANA pre spoločnosť Sinopec. 

Spoločnosť Sinopec je jednou z najväčších integrovaných energetických 
a chemických skupín, ktorá sa v roku 2014 umiestnila na treťom mieste v rebríčku 
Fortune Global 500. Z dôvodu neustáleho rozširovania služieb spoločnosti Sinopec 
sa objem dát finančných výkazov rýchlo zvyšuje. „Kvôli rastúcemu množstvu aplikácií 
v posledných rokoch, rastúcemu počtu používateľov a rozširujúcej sa rovine služieb 
je potrebné spracovávať stále väčšie množstvo dát. V ére Veľkých dát je efektívne 
spracovávanie a analyzovanie údajov jednou z priorít,“ povedal Li Jianfeng, 
námestník riaditeľa oddelenia správy informácií spoločnosti Sinopec. „Po dôkladnom 
porovnaní sme sa rozhodli použiť riešenie SAP Enterprise Data Warehouse (EDW) 
HANA. Táto technológia však nemôže fungovať bez hardvérovej platformy. Nakoniec 
sme sa rozhodli pre spoločnosť Huawei, ktorá sa stala naším dlhodobým partnerom 
pri testovaní a optimalizácií tejto platformy.“ 

Sinopec disponuje najväčším skladom údajov na svete, ktorý obsahuje všetky jej 
prevádzkové a finančné dáta, správy o finančnej integrácii a veľký počet operačných 
správ. Tento sklad údajov podporuje viac ako 202 riešení EMP. Spoločnosť Huawei 
pri vývoji platformy FusionCube pre riešenie SAP HANA spoločnosti Sinopec 
spolupracovala so firmou SAP. Toto inovatívne riešenie pomáha spoločnosti Sinopec 
budovať výkonnú databázovú platformu riešenia SAP HANA prostredníctvom 
softvéru distribuovaných úložísk, jednotiek SSD s rozhraním PCIe a sietí InfiniBand 
s priepustnosťou 56 Gbps. 

Li Jianfeng povedal: „Počas obdobia testovania a optimalizácie poskytovala 
platforma Huawei FusionCube pre riešenie SAP HANA vynikajúci výkon, výrazné 
skrátenie reakčného času systému, zrýchlenie spracovania údajov a veľké zlepšenie 
spokojnosti používateľov.“ 

Platforma Huawei FusionCube pre riešenie SAP HANA zlepšuje výkon načítavania 
databáz o 60 %, skracuje čas potrebný na odovzdávanie údajov zo štyroch hodín na 
30 minút a zvyšuje rýchlosť spracovania údajov 4- až 6-násobne. Toto riešenie 
výrazne zvyšuje efektivitu spracovania finančných a predajných správ, ako aj 
rozhodovanie v rámci spoločnosti Sinopec. 

„Úzka spolupráca medzi spoločnosťami SAP a Huawei nemala za následok len 
zvýšenie príjmov, ale zároveň optimalizovala riadenie financií spoločnosti Sinopec,“ 
povedal Dr. Uwe Hommel, výkonný viceprezident a vedúci globálnej skupiny podpory 
spoločnosti SAP. 

Odkedy spoločnosť Huawei predstavila platformu FusionCube pre riešenie SAP 
HANA na veľtrhu CeBIT 2014, táto platforma sa začala používať vo veľkej miere, 
vďaka čomu sa spoločnosť Huawei stala popredným dodávateľom pre riešenie SAP 



HANA s bohatými skúsenosťami zo zavádzania veľkoformátových klastrov SAP 
HANA. Spoločnosť Huawei dosiahla v energetickom a chemickom priemysle trvalý 
úspech. Ako prvý globálny technologický partner spoločnosti SAP v Číne sa 
spoločnosť Huawei usiluje o neustále zlepšovanie hodnoty pre zákazníkov 
prostredníctvom otvorenej spolupráce a spoločných inovácií na základe požiadaviek 
zákazníkov. 

Viac informácií o účasti spoločnosti Huawei na veľtrhu CeBIT 2015 nájdete na 
stránke 

http://enterprise.huawei.com/topic/2015Cebit/ 

O spoločnosti Huawei   

Spoločnosť Huawei je popredným svetovým dodávateľom riešení v oblasti 
informačných a komunikačných technológií (ICT). Viac informácií získate na webovej 
lokalite spoločnosti Huawei: http://www.huawei.com 
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