Supere a complexidade
das várias nuvens com
a consistência da nuvem
híbrida
Muitas empresas trataram a migração para a nuvem como
uma obrigação — e NÃO um recurso estratégico para
complementar os requisitos de aplicativos e as necessidades
de negócios. Como resultado, temos a proliferação de várias
nuvens, o que pode criar desafios que variam desde custos
imprevisíveis até vulnerabilidades de segurança.
A nuvem da Dell Technologies resolve isso, permitindo
estabelecer uma estratégia de nuvem híbrida que alinhe
os recursos de TI com as necessidades de negócios
e aplicativos.

Modernize a infraestrutura e as operações em todos
os ambientes de TI
DESAFIO DAS VÁRIAS NUVENS
Quando utiliza várias nuvens, você precisa
gerenciar diferentes conjuntos de ferramentas,
plataformas, posturas de segurança, silos
operacionais e a mobilidade pouco satisfatória
de aplicativos e cargas de trabalho.

SOLUÇÃO DE NUVEM
DA DELL TECHNOLOGIES
Uma nuvem híbrida que oferece infraestrutura
e operações consistentes para eliminar os silos
e impulsionar a eficiência e a agilidade, além
de dar suporte à mobilidade de aplicativos
e cargas de trabalho.

Acelere a inovação com a migração simplificada
DESAFIO DAS VÁRIAS NUVENS
Você deve agir rapidamente para garantir um valor
diferenciado. No entanto, o tempo dedicado ao
planejamento, projeto, implementação,
configuração e depuração dos sistemas de
TI durante a migração afeta sua velocidade.

SOLUÇÃO DE NUVEM
DA DELL TECHNOLOGIES
Aproveite as soluções pré-projetadas
para entrar em operação mais rapidamente,
reduzir o TCO, minimizar os riscos e simplificar
a experiência de migração para a nuvem.

Otimize o TCO com os modelos de preços híbridos
e flexíveis
DESAFIO DAS VÁRIAS NUVENS
Embora a nuvem pública seja percebida
como mais econômica em comparação com
a nuvem no local, ela gera custos imprevisíveis.
As cargas de trabalho de estado fixo podem
ser mais adequadas a seu data center.

SOLUÇÃO DE NUVEM
DA DELL TECHNOLOGIES
Escolha a combinação ideal de recursos
de nuvem pública, privada e de borda para
as necessidades de sua empresa com opções
flexíveis de consumo e pagamento.

Alinhe os conjuntos de habilidades de TI para garantir o
desempenho e a disponibilidade
DESAFIO DAS VÁRIAS NUVENS
Você precisa de um conjunto diverso de
habilidades para planejar, projetar, configurar,
fornecer e manter os recursos de TI na nuvem.
Muitas organizações têm dificuldade para recrutar
ou reter essa especialização, o que cria problemas
que afetam o desempenho e causam interrupções.

SOLUÇÃO DE NUVEM
DA DELL TECHNOLOGIES
Dê autonomia às equipes de TI para que trabalhem
com um conjunto de ferramentas e um modelo
operacional conhecidos a fim de impulsionar
a produtividade e reduzir os problemas
de desempenho e as interrupções.

Aplique a segurança a todos os ambientes de TI
DESAFIO DAS VÁRIAS NUVENS
Embora os fornecedores de nuvem
apliquem proteções rigorosas, pode ser
difícil compreender e atender a seus
requisitos de segurança, o que resulta
em vulnerabilidades.

SOLUÇÃO DE NUVEM
DA DELL TECHNOLOGIES
Aplique políticas de segurança de modo
consistente a todos os ambientes de TI,
minimize a superfície de ataque e mantenha
a visibilidade e o controle adequados
sobre os aplicativos e dados.

Escolha a nuvem que oferece consistência e opções
Nuvem da Dell Technologies

Operações
consistentes

Infraestrutura
consistente

Serviços
consistentes

Um único conjunto
compatível de ferramentas
para gerenciar as várias
nuvens escolhidas por você

Aplicativos e cargas
de trabalho que não
precisam ser reformulados
para que sejam executados
em qualquer nuvem

Serviços financeiros
e de consultoria para
otimizar os investimentos
e a estratégia de nuvem

Sua plataforma de nuvem — do data center à borda
A arquitetura de nuvem oferece um caminho para níveis mais elevados de automação
e recursos de autoatendimento, além de dar suporte às metas operacionais
de economia, segurança avançada e flexibilidade. As implementações de nuvem
baseadas na arquitetura Intel® são compatíveis com o ecossistema mais amplo do
setor e fornecem computação em nuvem mais confiável e segurança aprimorada,
além de desempenho escalável e otimizado para cargas de trabalho — desde a borda
até a rede e o data center.

Comece a criar hoje mesmo sua estratégia consistente
de nuvem híbrida.
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