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Serviços integrados de
infraestrutura gerenciada
Simplifique a gestão da infraestrutura de TI híbrida
com serviços modulares

Destaques
t

Fornece design, desenvolvimento e
serviços gerenciados de ponta a ponta,
para infraestruturas de cloud e de
TI híbrida

t

Possibilita uma abordagem flexível
e modular para os serviços gerenciados

t

Permite aumentar a efciência operacional
através de uma grande variedade de
serviços e conhecimento de um único
fornecedor com experiência global

As demandas de negócio e de TI crescem a cada dia. E como consequência
as infraestruturas de TI tradicionais estão dando lugar às infraestruturas
de TI híbridas - que são mais flexíveis e podem atender às necessidades
de maior escalabilidade, disponibilidade contínua e responsividade
em tempo real.
Mas monitorar e gerenciar este ambiente heterogêneo pode ser
um desafio complexo. Ele não somente tira seu foco e seus recursos das atividades
estratégicas da sua equipe de TI, mas, se mal executada, também pode
impedi-lo de perceber e extrair os reais benefícios de sua TI híbrida.
Os Serviços Integrados de Infraestrutura Gerenciada da IBM fornecem
um conjunto de serviços customizáveis para ajudar a monitorar e
gerenciar sua infraestrutura de cloud e de TI tradicional. Nossos serviços
remotos de gestão de infraestrutura o ajudam a reduzir o tempo
de inatividade, melhorar a escalabilidade das operações e disponibilidade dos
aplicativos - estejam seus ativos em um data center próprio, na SoftLayer® ou
em outras nuvens públicas. Nossas soluções de serviços são desenhadas
para terem flexibilidade e podem incluir monitoramento ou gestão
de servidores, armazenamento, rede, middleware e cloud. Também
podemos incluir gestão de eventos, gestão avançada de desempenho e
capacidade e também realizar relatórios detalhados, além de outros recursos
aprimorados como automação e análises.

Fornecendo design, desenvolvimento, serviços
de monitoramento e gestão de ponta a ponta
A IBM ajuda a monitorar e gerenciar proativamente sua infraestrutura
de TI híbrida, bem como a criar e desenvolver esse tipo de
ambiente. Nós fornecemos gestão, monitoramento e relatórios
simplificados através de um painel de controle único que permite
dar suporte a todo ciclo de vida de sua infraestrutura híbrida.
Seguimos práticas rigorosas de gestão de serviços para fornecer
a melhor solução , com automação em todos os níveis, do

desenvolvimento da implementação até execução e gestão. Oferecemos
suporte a workloads hospedados on premisses, na SoftLayer ou
na cloud de terceiros, melhorando a disponibilidade com
monitoramento e gestão constantes de sua infraestrutura de TI.

Fornecendo serviços gerenciados modulares
e baseados em catálogo
Se você precisa de ajuda com algumas tarefas específicas ou
procura soluções mais robustas de terceirização, com o nosso
portfólio de serviços modulares é possível selecionar aquilo que
realmente necessita. Nós ajudamos a diminuir os custos de gestão
de infraestrutura usando virtualização e automação, bem como nossa
capacidade de ampliar ou reduzir rapidamente a infraestrutura
de acordo com seus requisitos. Nosso modelo de entrega de soluções
combina metodologias e conhecimentos adquiridos em nossos Centros de
Serviços Globais. Embora existam soluções de serviços gerenciados
tradicionais que podem exigir a adoção de novos equipamentos ou padrões,
a IBM não exige que você atualize seus investimentos em TI existentes.

Ajudando a aumentar a eficiência com uma
variedade de serviços de um único fornecedor
Nossos especialistas qualificados conhecem disciplinas de gestão de
projetos, refinadas ao longo de anos de experiência, por administrarem
projetos semelhantes e prestarem serviços com metodologias que
podem ser repetidas. Com a IBM monitorando ou gerenciando seu
ambiente de TI tradicional e de cloud, nós ajudamos sua equipe interna
a se concentrar naquilo que realmente é prioritário para seus negócios.
Ao aumentar a efciência operacional é possível aprimorar a
produtividade da mão de obra, aperfeiçoar processos de negócios e
obter a flexibilidade necessária para conduzir à inovação.
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Por que a IBM?
A IBM oferece alcance global praticamente inigualável. Nós
gerenciamos componentes críticos da infraestrutura em mais de 400
datacenters no mundo inteiro. Temos os recursos e o conhecimento
para entregar serviços testados que podem fornecer resultados
mais previsíveis e consistentes. Com forte relacionamento
com o IBM Research, podemos continuar a melhorar ativos e
ferramentas para entregar serviços gerenciados de maneira mais eficiente.

Para mais informaçoes
Para saber mais sobre infraestrutura gerenciada e integrada da IBM
Systems Services, entre em contato com um representante IBM ou visite
o website a seguir: http://ibm.biz/Bd4YXf
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