
Bases dos serviços de
aplicativos do Tanzu

A Dell Digital, a organização de TI da Dell Technologies, 
transformou sua infraestrutura de desenvolvimento com as soluções 
nativas da nuvem do VMware Tanzu e os aplicativos modernizados 
ao integrá-los em microsserviços modulares. Agora, os desenvolvedores 
têm mais tempo para inovações e podem responder às solicitações de 
negócios com mais rapidez e �exibilidade.

Tempo de carregamento de página aprimorado
A equipe reprojetou o aplicativo utilizando um design 
com foco em seres humanos, aproveitando a estrutura 
nativa de nuvem ágil da Dell, o Tanzu, e possibilitando 
práticas contínuas de integração e implementação. 

Tráfego em Dell.com utilizando aplicativos do Tanzu
Atualmente, a Dell Digital estima que 60% do 
tráfego em Dell.com usa aplicativos que são 

criados no Tanzu Application Service e 
alojados na nuvem privada da Dell.
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Abordagem nativa em nuvem
Ao aproveitar um ambiente e uma abordagem 
nativos em nuvem, a Dell Digital é capaz de 
simpli�car o gerenciamento.

Ciclos de desenvolvimento mais rápidos
Em média, os usuários que usam o VMware 
Tanzu observaram uma redução de 85% dos 
ciclos de desenvolvimento de aplicativos. 

Aumento de lançamentos de recursos
A equipe do Dell.com melhorou a 
experiência de compra do cliente ao 
aumentar os lançamentos de recursos de
8-10 a 55 por ano

Nenhum tempo de inatividade, menos tempo de gerenciamento
A automação e a orquestração do Tanzu possibilitaram o suporte 
a 6.000 desenvolvedores com apenas 20 pessoas. A Dell Digital pode 
ajustar facilmente a escala da infraestrutura e executar atualizações 
sem nenhum tempo de inatividade para os desenvolvedores.  A equipe de TI de 20 pessoas gerencia

a infraestrutura para 6.000 desenvolvedores
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Com alguns cliques, os desenvolvedores provisionam 
recursos, selecionam recursos de nuvem sob 

demanda ou movem aplicativos entre as nuvens 
local e pública sem alterar os aplicativos.https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/servers/customer-stories-case-studies/delltechnologies-customer-stories-tanzu.pdf
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Em média, os usuários que usam o VMware 
Tanzu observaram uma redução de 85% 
dos ciclos de desenvolvimento de 
aplicativos.

Ao aproveitar um ambiente e uma 
abordagem nativos em nuvem, a Dell Digital 
é capaz de simpli�car o gerenciamento.

A automação e a orquestração do Tanzu possibilitaram 
o suporte a 6.000 desenvolvedores com apenas 20 pessoas. 
A Dell Digital pode ajustar facilmente a escala da infraestrutura 
e executar atualizações sem nenhum tempo de inatividade 
para os desenvolvedores.

A equipe do Dell.com melhorou a 
experiência de compra do cliente ao 
aumentar os lançamentos de recursos 
de 8-10 a 55 por ano

Com alguns cliques, os desenvolvedores 
provisionam recursos, selecionam recursos de 

nuvem sob demanda ou movem aplicativos entre as 
nuvens local e pública sem alterar os aplicativos.

Atualmente, a Dell Digital estima que 60% do 
tráfego em Dell.com usa aplicativos que são 

criados no Tanzu Application Service e alojados na 
nuvem privada da Dell.

A equipe reprojetou o aplicativo utilizando um design com 
foco em seres humanos, aproveitando a estrutura nativa de 
nuvem ágil da Dell, o Tanzu, e possibilitando práticas 
contínuas de integração e implementação.
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A Dell Digital, a organização de TI da Dell Technologies 
transformou sua infraestrutura de desenvolvimento com as 
soluções nativas da nuvem do VMware Tanzu e os aplicativos 
modernizados ao integrá-los em microsserviços modulares. 
Agora, os desenvolvedores têm mais tempo para inovações e 
podem responder às solicitações de negócios com mais rapidez 
e �exibilidade.


