Automação inteligente:
Como a automação inteligente impulsiona a inovação
dos negócios
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Como a automação inteligente impulsiona a inovação
dos negócios
A inovação está no centro de todos os negócios. As organizações se esforçam continuamente
para criar novos produtos, implementar novos processos e buscar novos mercados para
prosperar — ou até mesmo para sobreviver. Isso acontece porque os clientes nunca tiveram
tantas opções, enquanto os concorrentes nunca tiveram tantas oportunidades de inovar
o mercado por conta própria. Resultado: Se você não estiver inovando, não aproveitará ao
máximo as incríveis oportunidades que estão à sua frente.
Se a inovação é o mecanismo de aceleração das mudanças que avança seu negócio, os dados
são o combustível que o alimenta. Embora as organizações tenham um melhor acesso a mais
dados de mais fontes do que antes, o aproveitamento máximo de todos esses dados — e
a descoberta das informações inteligentes que eles contêm — traz consigo seus próprios
desafios. Isso significa que a abordagem certa de inovação começa com a abordagem certa
para sua infraestrutura.

Se a infraestrutura for otimizada corretamente, uma organização
economizará dinheiro, tempo e cometerá menos erros à medida que
avançar rumo ao futuro.

A justificativa para as inovações

A inovação — quando nós fazemos mudanças
significativas e positivas em um processo ou um
sistema estabelecido — sempre esteve associada à
tecnologia. Não é nada surpreendente imaginar que,
quando uma organização busca fazer uma mudança
inovadora, ela recorre à TI para a implementação.
Portanto, a TI precisa estar na posição de dizer sim
quando essas solicitações forem feitas e estar pronta
para permitir que o negócio opere com mais rapidez,
mais economia, um melhor time-to-market e menos
erros humanos.

A TI pode atuar como uma força motriz de inovação
em uma organização, entregando as ferramentas e as
tecnologias que elevam a experiência do usuário. Mas,
se não estiver devidamente equipada, a TI poderá
causar o efeito oposto de bloquear ou desencorajar
a inovação. Ao se concentrar cada vez mais em
atividades transformadoras, como a modernização
da infraestrutura e dos aplicativos, as equipes de TI
podem passar mais tempo impulsionando a inovação
nos negócios.
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Embora os departamentos de TI sem dúvidas
adorariam concentrar toda sua atenção em ativar a
inovação na organização, eles ainda precisam manter
as atividades em andamento. Responsabilidades
funcionais, como o provisionamento de dispositivos, a
oferta de suporte técnico e a garantia de segurança
cibernética, podem exigir grandes quantidades de
tempo e recursos de um departamento de TI.

90%
das organizações que reportam contratempos como
resultado de a equipe de TI ter que passar tempo
em tarefas manuais e repetitivas,1 a automação é
fundamental para equilibrar a inovação e ajudar a TI
a desempenhar melhor os deveres funcionais. Para
ter tempo para inovações, a TI deve adotar uma
abordagem inteligente em suas operações.

Como a complexidade da
infraestrutura enfraquece as
ferramentas de inovação
Quanto mais iniciativas de transformação uma
organização realizar, mais a TI deverá enfrentar o
atual e complexo ambiente de tecnologia:

46%

35%

dos gerentes de TI afirmam
que a TI é mais complexa do
que há dois anos, e

deles consideram os maiores
volumes de dados como o
principal fator para o aumento
da complexidade
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O fato é que a infraestrutura antiga não foi projetada para atender
aos atuais requisitos de inovação. Se a TI usar uma abordagem
única para a arquitetura de solução, utilizando computadores de
uso geral que podem fazer tudo com diversos níveis de sucesso,
problemas poderão surgir rapidamente.
Esses sistemas precisam ser cuidadosamente provisionados,
mantidos e gerenciados, o que exige tempo e recursos de TI
que poderiam ser mais bem utilizados na implementação e no
suporte de tecnologias inovadoras em toda a empresa. Além de
esse trabalho manual afastar a TI da preparação para o futuro,
ele impede que a empresa possa reagir em escala às novas
oportunidades conforme elas surgem. A transformação digital
significa que a TI já tem uma lista completa de responsabilidades;
tudo o que você puder fazer para aliviar a carga dela por meio
da automação significa que ela poderá se concentrar em outras
tarefas que agregam retorno comercial.
Além disso, agora mais do que nunca, os dados fluem para sua
organização a partir de mais sistemas e localizações. Isso significa
que a TI precisa analisar novas maneiras de processar dados na
borda e na nuvem. Ao mesmo tempo, isso também significa que
a TI tem mais locais para monitorar, gerenciar e manter, o que
exige que ela alterne de uma tela para outra para lidar com tudo
isso. E, como as pessoas acessam dados em todos os lugares, a
TI também deve garantir que uma sólida segurança cibernética
esteja em vigor para manter as cargas de trabalho e os sistemas
inovadores protegidos contra criminosos cibernéticos.
As organizações precisam gerenciar sua infraestrutura de maneira
ágil e escalável. Isso exige que a TI repense sua abordagem
para poder reduzir tarefas manuais e cansativas e aprimorar sua
eficiência para liberar mais tempo para dar suporte à inovação.
Considerando-se os volumes de dados cada vez maiores e o
crescimento de aplicativos dos negócios digitais modernos, é
obrigatório adotar uma nova abordagem de infraestrutura para
impulsionar a inovação. Nós chamamos essa abordagem de
automação inteligente.
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A abordagem de automação inteligente para
a infraestrutura de dados
As novas cargas de trabalho e as tecnologias emergentes aumentam a complexidade
da TI, que tem o potencial de paralisar as inovações. Para acelerar a inovação, uma
abordagem de automação inteligente usa aprendizado de máquina, inteligência artificial
e Data Analytics preditiva para aliviar a carga de gerenciamento e liberar as equipes para
se concentrar em iniciativas de inovação de alto valor.
Os elementos de uma abordagem de automação inteligente:

COMPUTAÇÃO ADAPTÁVEL
A infraestrutura potencializada pelos
mais recentes avanços tecnológicos foi
desenvolvida especificamente para enfrentar
os desafios de um ambiente de TI moderno,
o que permite acelerar o desenvolvimento,
os testes e a implementação de cargas de
trabalho complexas e concentradas em
dados para sua infraestrutura em nuvem
híbrida.

RESILIÊNCIA PROATIVA
Garanta a segurança de rede e dos dados
automaticamente com várias camadas de
defesa que funcionam em conjunto para
afastar os hackers, prever e eliminar pontos
cegos antes que eles possam ser explorados.

INFRAESTRUTURA DE COMPUTAÇÃO
AUTÔNOMA
Utilize sistemas inteligentes que funcionam
juntos automaticamente e que, de modo
independente, usam os parâmetros
que você definir. Isso permite que a
infraestrutura responda às oportunidades de
negócios e às necessidades dos funcionários
sem intervenção manual da TI para que
a equipe de TI possa se concentrar em
iniciativas de maior valor.

SIMPLICIDADE DO "AS A
SERVICE"
A infraestrutura entregue usando modelos
operacionais "as a service" libera as equipes
de TI de ter que implementar e gerenciar
hardware e, ao mesmo tempo, aprimora
a capacidade da organização de adquirir,
dimensionar e gerenciar a infraestrutura
conforme os negócios crescem.

Para ativar a automação inteligente, as organizações devem incorporar uma infraestrutura
criada com a automação como principal prioridade. Ao atuar como mecanismo de inovação
de sua organização, esses sistemas permitem que a TI aumente a agilidade organizacional,
a eficiência e o tempo de funcionamento e, ao mesmo tempo, concentre-se mais na
implementação de novas tecnologias e serviços.
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Os benefícios de uma abordagem de automação inteligente
Ao utilizar a automação e a inteligência em seu design de servidor, você pode lidar
facilmente com a nova realidade dos dados e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto que
a complexidade causa sobre seu negócio. Uma abordagem de automação inteligente
facilita:
Aproveitar novas tecnologias: A infraestrutura inteligente se adapta a qualquer
carga de trabalho para oferecer flexibilidade e, ao mesmo tempo, ajudar a TI a
simplificar as operações.
Redução da carga da TI: Os sistemas inteligentes podem trabalhar juntos e
de modo independente, o que permite a rápida transformação digital e ativa a
produtividade, permitindo que as organizações se dimensionem sem disrupção.
Aumento da confiança: Utilize o aprendizado de máquina para criar uma abordagem
que prioriza a segurança e que permite interações seguras, com a capacidade de
prever e impedir possíveis ameaças proativamente.
Uma abordagem de automação inteligente permite que o departamento de TI diga "sim"
com mais frequência às solicitações relacionadas à inovação. Ela elimina as dificuldades
das complexidades diárias para permitir o foco nos tipos de iniciativas que empolgam e
desafiam o negócio como um todo.
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Ative a automação inteligente
com a Dell Technologies
Em um mundo hiperdistribuído, o futuro pertence
aos inovadores equipados para se adaptar e
prosperar, independentemente dos obstáculos. A
Dell Technologies reúne as parcerias confiáveis, as
tecnologias inovadoras e a simplicidade completa de
que você precisa para fazer exatamente isso. Nossas
soluções incluem:

Dell PowerEdge: A infraestrutura inteligente é
essencial para os negócios digitais modernos. É
por issoque adotamos totalmente a automação
em nossa linha de servidores PowerEdge. Os
servidores permitem que os clientes reinventem
possibilidades de TI, usem a computação
em qualquer lugar e revelem inovações com
desempenho, eficiência e confiabilidade garantidos.

Saiba mais sobre o PowerEdge
CloudIQ: Nosso aplicativo de monitoramento
e análise preditiva baseado em nuvem oferece
um só portal para monitorar toda a sua frota
de servidores PowerEdge, notificando você
proativamente sobre problemas de integridade
e recomendando ações de correção para sua
infraestrutura de servidor e armazenamento,
proteção de dados e CI/HCI da Dell EMC.

Torne a inovação sustentável
Na Dell Technologies, a sustentabilidade faz parte
de tudo o que fazemos.
Nós nos sentimos muito responsáveis em inovar
para nossos clientes e nosso planeta, usando tudo
à nossa disposição para fazer com que a tecnologia
evolua para o mundo de que precisamos.

Para ajudar os clientes a atingir as metas
de sustentabilidade, estamos repensando e
reprojetando nossas ofertas para maximizar
a reciclagem e minimizar as emissões de
carbono. Estamos levando práticas éticas
e sustentáveis ao meio ambiente para
toda a nossa cadeia de suprimentos e
todo o setor. Estamos fazendo parcerias
com nossos clientes, fornecedores e
comunidades para criar projetos que usam
menos, possibilitam mais e que retribuem
ao mundo que já nos deu tanto.

Saiba mais em Dell.com/Sustainability

Saiba mais sobre o CloudIQ
Nossas ofertas abrangentes e inteligentes
permitem que você inove com simplicidade,
rapidez e segurança além do alcance dos
concorrentes. Conecte as pessoas, os aplicativos
e os dados que potencializem sua organização
com soluções de TI confiáveis para que você
possa focar na inovação inspiradora, em vez do
gerenciamento da infraestrutura.
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Saiba mais sobre as soluções de
servidor da Dell Technologies
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