
De toekomst voorspellen met SAP HANA?

Een Iranese wetenschapper beweert
dat hij een machine ontwikkeld heeft
die de toekomst kan voorspellen aan

de hand van complexe algoritmes. De ge-
dachte dat iemand de toekomst kan voor-
spellen wordt aanschouwd als absurd.
Maar is dit zo ver gezocht? Is de toekomst
voorspellen niet gelijk aan de mogelijkheid
om bestaande kennis te analyseren en
door die mogelijkheid een buitengewoon
inzicht in bestaande data te verkrijgen,
waar anderen nog niet toe in staat zijn?

De wereld verandert aan een enorm snel
tempo. Met de komst van big data, social
media, cloud, mobile en de demografische
en sociale evolutie van de wereld is er al
weer een nieuwe evolutie op gang geko-
men. Dit is echter nog maar het topje van
de ijsberg. In de zakenwereld betekent dit
dat bedrijven zich niet gewoon zullen moe-
ten aanpassen aan de ontstane realiteit
van de eeuw en als gevolg moeten trans-
formeren om te overleven. Want, de gehei-
men die verscholen zitten in al die data, het
verborgen deel van de ijsberg, represente-
ren de baanbrekende opportuniteiten voor
de zakenwereld.

De nieuwste technologie die door SAP ont-
wikkeld werd, SAP HANA, kan een bedrijf in
staat stellen om net die gegevens te analy-
seren,  op een tot nu toe ongekende ma-
nier, waardoor het aanvoelt alsof je daad-
werkelijk de toekomst kan voorspellen. 
SAP HANA is super snel, maar een groot
deel van de toegevoegde waarde ligt in de
mogelijkheden om processen te realiseren
die voorheen onmogelijk leken. Enkel je ver-
beelding en een tekort aan nieuwe ideeën
zijn momenteel de beperkende factoren.

Bij Infinite Solutions, hebben we het afgelo-
pen jaar gewerkt aan een methodologie
om onze klanten te helpen bij het genere-
ren van nieuwe ideeën en het optimaal in-
zetten van deze nieuwe SAP technologie. 

Hiervoor maken we gebruik van Design
Thinking. Samen met de klant kunnen we zo
de meest geschikte oplossing ontdekken,
uitwerken en ondersteunen. 

Als technologie partner van SAP, met de be-
nodigde HANA kennis, zijn wij herkend als
“SAP validated expert in in-memory techno-
logie”. Dankzij de samenwerking van SAP

met IBM is HANA software in staat om op
IBM System x® systemen met eX5 technolo-
gie te draaien. SAP-klanten realiseren daar-
door een significante performance boost.
Onze klanten kunnen tijdelijk gebruik 
maken van IBM hardware om ter plaatse
een experimenteel ontwerp op te zetten.  

De eX5 architectuur van IBM System X geeft
gebruikers volgende mogelijkheden:
- Een scale-up van de CPU, memory en sto-
rage onafhankelijk van elkaar. 

- Een scale-out van configuraties die SAP
Certified zijn voor extreme schaalbaar-
heid. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit de
groei van  de data requirements volgt. 

- Systemen beheren met SAP Certified 
High-Availability garantie zodat de syste-
men actief zijn en draaien wanneer dat
nodig is.

De combinatie van eX5 systemen en SAP
HANA kunnen de klanten helpen om een
nieuwe level van eenvoud en automatie te
bereiken als het op het analyseren van 
data aankomt. Als resultaat kunnen organi-
saties hun business accelereren, terwijl ze
kun kosten laag houden.

Partnering met SAP HANA appliance ven-
dors geeft ook optimale mogelijkheid om
de technologie maximaal te ondersteunen,
binnen of buiten de infrastructuur van de
klant. Door onze samenwerking met SAP en
de gecertificeerde SAP HANA hardware
vendors, kunnen we zo een complete road-
map ondersteunen en begeleiden, star-
tend bij de geboorte van een idee, tot de
realisatie en ondersteuning van een nieuw
proces. 

SAP HANA, is de toekomst. 
Omhels de toekomst, samen met Infinite Solutions en surf naar www.infinitesolutions.be !

“Methodologie Design Thinking” ontwikkeld door Infinite Solutions
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