
C37 – centralizovaný rozvojový projekt 2012 – Společný housing IS SAP 
V rámci již schváleného centralizovaného rozvojového projektu pro rok 2012, který získalo 
konsorcium šesti VVŠ sdružených v Koordinačním centru SAP VVŠ, hodláme připravit a 
realizovat společný housing systémů SAP.  

Záměrem tohoto projektu je příprava systémů pro jejich přemístění do nově připravené 
infrastruktury, která vznikne v prostorách a s využitím prostředků CESNET. Uložení systémů 
SAP ve stejné lokalitě bude umožňovat společný provoz a správu jednotlivých systémů. 
Očekávané přínosy projektu: 

• Méně nákladná údržba SAP systémů všech šesti VVŠ 

• Snížení budoucích nákladů na nutnou modernizaci hardware  

• Podpora jen společně uznaných – potřebných řešení (máme společnou legislativu, tak 
proč se lišit v její aplikaci?) 

• Efektivní využití lidských zdrojů 

Ve zvolené lokalitě (budou k dispozici datová centra v Olomouci, Brně i Ostravě) bude tedy 
vybudováno nové prostředí pro SAP vysokých škol. Půjde o nový společný hardware, na 
kterém budou provozovány samostatné SAP systémy (produktivní, testovací, vývojové) 
jednotlivých vysokých škol. Protože prostředí bude po hardwarové i systémové stránce 
jednotné, dojde při přesunu k migraci SAP ze stávajících prostředí jednotlivých škol, kdy v 
současné době každá škola používá jiné prostředí (kombinace databáze a operačního 
systému), s výjimkou JAMU a VUT. 
Navrhované řešení je zpracované tak, aby byla zabezpečena bezproblémová práce až 2.500 
uživatelů současně (tato situace nastává v období měsíčních a ročních mzdových a účetních 
uzávěrek). Předpokládá se využití databáze Oracle, které již nyní používá většina škol.  

Pro produkční prostředí jsou navrženy tři servery, z toho jeden bude jako databázový a dva 
aplikační. Na databázovém serveru poběží databáze pro všech 6 škol. Databázový server bude 
fyzický, bez virtualizace. Aplikační servery budou virtualizovány pomocí RedHat KVM. 
V tomto prostředí poběží produkční servery všech škol. 

Testovací a vývojové servery budou také dva, s virtualizací RedHat KVM. V tomto prostředí 
poběží testovací a vývojová prostředí všech škol. 

V cílové lokalitě musí být pro umístění serverů zajištěno místo pro 2 racky 42U, odpovídající 
příkon a chlazení.  
V roce 2012 hodláme do takto připraveného prostředí „sestěhovat“ SAP-systémy 
MENDELU, UPOL a UTB, v roce 2013 pak systémy ostatních škol, tedy JAMU, VŠB-TUO 
a VUT. 
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