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Poznaj Skytap i Virtual
Servers for VPC na chmurze
IBM Cloud i zdobądź
punkty o wartości 500$
Skytap on IBM Cloud
Firmy korzystają z chmury w celu zwiększenia elastyczności, szybszego wprowadzania innowacji czy
efektywniejszym zarządzaniem kosztami. Wiele kluczowych systemów, które są podstawą transakcji
w wielu przedsiębiorstwach, zostało zbudowanych na platformie IBM Power: Linux, AIX i IBM i.
Skytap w chmurze IBM Cloud jest jedyną usługą chmurową, która umożliwia przeniesienie obciążeń
IBM Power - wraz z x86 i kontenerami - do jednego środowiska, które można migrować, zarządzać
i modernizować.

Specjalna oferta promocyjna 500$ na
Skytap on IBM Cloud
Nowi klienci Skytap na IBM Cloud otrzymują punkty o wartości
500 USD, które przykładowo można wykorzystać do stworzenia
środowiska aplikacji z pamięcią RAM do 44 GB i pamięcią masową
do 2 TB i korzystać z niego przez cztery tygodnie. W okresie czterech
tygodni klient ma możliwość:
• Uruchomić aplikację w chmurze i ocenić jej wydajność.
• Stworzyć witrynę DR w chmurze i wykonać testy.
• Stworzyć środowisko aplikacji w chmurze i zademonstrować
swoim zespołom, jak łatwo można uzyskać dostęp do środowisk
i jak środowiska samoobsługowe mogą przyspieszyć cykl
rozwojowy oprogramowania (SDLC).

IBM Cloud Virtual Servers for VPC
Wirtualne serwery IBM Cloud for VPC zapewniają wysokie bezpieczeństwo chmury
prywatnej oraz sprawność i łatwość obsługi chmury publicznej. Zdefiniuj i kontroluj
swoje sieci wirtualne w logicznie odizolowanych segmentach chmury publicznej IBM.
Używaj wirtualnych chmur prywatnych do izolowania i udostępniania segmentów sieci
w chmurze IBM Cloud, gdzie możesz wdrażać i zarządzać zasobami chmury obliczeniowej oraz
pamięci masowej. Serwery IBM Cloud Virtual Servers for VPC oferują skalowalność ułatwiającą rozwój
firmy, wysoką dostępność zapewniającą większe zadowolenie klientów, bezpieczeństwo pracy i niższy
całkowity koszt posiadania.

Specjalna oferta promocyjna 500$ na
IBM Cloud Virtual Servers for VPC
Nowi klienci IBM Cloud Virtual Servers for VPC po wprowadzeniu
kodu promocyjnego VPC500, otrzymują 500 USD do wykorzystania
na IBM Cloud Virtual Servers for VPC.
Równowartość 500 USD jest dostępna do wykorzystania w ciągu 90 dni. Po upływie 90 dni,
punkty wygasną, a wszystkie dalsze koszty ponosi użytkownik. Wszelkie koszty poniesione poza
promocyjnymi punktami w wysokości $500 USD przed upływem 90 dni również będą ponoszone
przez użytkownika. Nie ma obowiązku dalszego korzystania z tej oferty po jej wygaśnięciu.

