
Criação de aplicativos modernos

Não tente reinventar a roda

Patrimônio tecnológico: aproveite os investimentos existentes

Otimize as operações do segundo dia

Arquitetura para gerar consistência 

Acelere a inovação com 
aplicativos modernos

Aproveite a próxima evolução em aplicativos empresariais 
com o Dell Technologies Tanzu Advantage

Os aplicativos modernos estão em alta

Principais requisitos para organizações 
que adotam aplicativos modernos

Implemente o VMware Tanzu do seu jeito com o APEX Cloud Services

Adote os aplicativos 
tradicionais e nativos na nuvem 

Execute kubernetes de código 
aberto para a orquestração de 
contêineres utilizando a mesma 

infraestrutura e ferramentas 
que você já usa. Agora seu 

administrador da VMware pode 
provisionar e gerenciar clusters 

do Kubernetesclusters

Automatizar, 
automatizar e automatizar  

Uma nuvem híbrida consistente 
reduz as tarefas manuais ao 

automatizar o gerenciamento de 
ciclo de vida útil da 

infraestrutura virtualizada e em 
contêineres

As nuvens pública e privada 
precisam trabalhar em conjunto 

Os requisitos de aplicativos devem 
promover o posicionamento da 

carga de trabalho. Você precisa ter 
uma infraestrutura e operações 
consistentes em nuvens privada 
e pública para que a mesma VM 

ou o contêiner possa ser 
implementado na nuvem adequada 

com um conjunto comum 
de ferramentas

Crie e dimensione rapidamente no Kubernetes 
seguro, de nível empresarial e pré-integrado  

Gaste meses selecionando componentes 
e unindo-os para atender às suas necessidades

Configuração lenta e complexa Configuração rápida de soluções turnkey

Execute aplicativos tradicionais e nativos na nuvem 
na mesma infraestrutura familiar

Equipe e infraestrutura caras e especializadas 
são necessárias

Habilidades ausentes e aumento 
de custos

Adicione recursos nativos na nuvem 
de modo incremental agora 

 das empresas terão 
ferramentas, equipes 

e processos uni�cados 
de gerenciamento de 
VMs, Kubernetes e 

várias nuvens até 20221

70%
Aplicativos e serviços 

digitais serão desenvolvidos 
utilizando abordagens 

nativas da nuvem até 20232

500 milhões
 dos novos aplicativos 

empresariais serão 
desenvolvidos utilizando 
abordagens nativas da 

nuvem até 20221

90%

O APEX Cloud Services oferece várias opções para automatizar a implementação da infraestrutura de 
aplicativos moderna com Tanzu para fornecer um ambiente de Kubernetes pronto para produção.

Implemente rapidamente uma plataforma uni�cada que ofereça suporte a VMs e contêineres
e aproveite a próxima evolução em aplicativos empresariais.

 Entre em contato com um 
especialista da Dell Technologies

delltechnologies.com/contact

Participe da conversa no Twitter
@DellTechAPEX

1 IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions. Outubro de 2019. Documento nº US45599219.
2 500 Million New Logical Applications: More Background. 1 de novembro de 2019: opinião em tempo real da IDC Research® sobre notícias, tendências e eventos do setor.

Automatize o gerenciamento e o provisionamento, 
além de persistir e proteger aplicativos e dados 

As operações manuais e as soluções pontuais 
são demoradas e menos seguras

Risco de tempo de inatividade 
e perda de dados

Manter e dimensionar os níveis 
de serviço corretos

Mobilidade de cargas de trabalho com ações 
de arrastar e soltar e políticas uni�cadas 

entre as nuvens

A incompatibilidade entre nuvens limita 
a �exibilidade e cria silos operacionais ine�cientes

Infraestrutura e operações inconsistentes Consistência simplificada da nuvem híbrida

Sem as soluções da 
Dell Technologies 

Com as soluções da 
Dell Technologies

Sem as soluções da 
Dell Technologies 

Com as soluções da 
Dell Technologies

Sem as soluções da 
Dell Technologies 

Com as soluções da 
Dell Technologies

VXRAIL
VXRAIL

Tanzu Kubernetes Grid

Aplicativo 

Aplicativo

Aplicativo

Cluster do 
Kubernetes

Máquinas 
virtuais

Pods
nativos

 

APEX 
Private Cloud

APEX 
Hybrid Cloud

Leia o eBook sobre aplicativos 
modernos e o Dell Technologies 

Tanzu Advantage
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