IBM Global Business
Services for Red Hat
OpenShift on Microsoft
Azure
Modernize as implementações tradicionais
e desenvolva aplicações nativas da nuvem

Destaques
– Acelere a migração e
a conteinerização das
aplicações existentes
– Reestruture as aplicações
existentes para tornarem-se
nativas da nuvem
– Desenvolva aplicações
preparadas para a nuvem
usando a arquitetura de
microsserviços
– Melhore a adoção do
DevSecOps combinando a
automação Microsoft Azure
com aceleradores IBM
DevOps e os recursos de
segurança

Muitas organizações hesitam
em adotar contêineres e
microsserviços em suas cargas
de trabalho de produção devido
ao desafio de criar e manter
uma plataforma de contêineres
que esteja de acordo com suas
necessidades de modernização
e critérios de conformidade.
O IBM Global Business Services® for Red Hat® OpenShift® on
Microsoft Azure pode ajudar a simplificar e acelerar sua jornada
de modernização de aplicações. Desde a conteinerização de
aplicações existentes locais até à criação de novas aplicações
prontas para o uso na nuvem pública, privada e híbrida, os
nossos especialistas em nuvem trabalham com você para
avaliar o seu portfólio de aplicações e ajudar a otimizar as
cargas de trabalho para gerar transformação.

Expanda os seus investimentos e
descubra o potencial da nuvem
Os contêineres proporcionam às equipes de DevOps custos globais
de infraestrutura mais baixos, execução confiável, transferências
mais simples para as operações de TI e melhor escalabilidade
horizontal. Ainda assim, muitas organizações demoram para adotar a
tecnologia de contêineres, muitas vezes devido a preocupações com
a gestão e manutenção da plataforma.
Nossa experiência de nuvem com a plataforma Microsoft Azure
e ativos, junto ao Red Hat OpenShift, pode ajudar a simplificar a
modernização de aplicações e a acelerar a adoção da nuvem para
gerar vantagem competitiva.

Reduza os custos operacionais
com um modelo de pagamento
de acordo com o uso, baseado
no consumo, em que você só
paga pelo que você precisa,
quando você precisar.

Facilite o rápido
desenvolvimento e
implementação de novos
clústeres em apenas 15
minutos.1

Acelere a sua jornada
para a nuvem híbrida com
contêineres e plataformas de
nuvem bem integradas e com
engenharia colaborativa.

Obtenha um serviço
totalmente gerenciado de
alta disponibilidade de nós
primários e aplicações, sem
a necessidade de máquinas
virtuais que requerem
gerenciamento ou correções.

Descubra recomendações
claras e baseadas
em resultados com a
metodologia da IBM
Garage™.

Acelere o crescimento, a
eficiência e a inovação com
ferramentas e metodologias
avançadas.

1 Com base nos resultados de prova de conceito da IBM de 10 clientes, os resultados reais podem variar.

O IBM Global Business Services for Red Hat OpenShift em
Microsoft Azure promove a modernização de contêineres em
escala por meio de aplicações e dados, combinando as soluções
Microsoft Azure com os ativos pré-construídos da IBM.

Experimente um engajamento imersivo de 6 a 8 semanas
Nossa equipe de especialistas trabalhará com você para
transformar seu cenário de aplicações.
– Replataforma ou refator: Modernize aplicações
executando contêineres no OpenShift Red Hat
totalmente gerenciado com integração contínua/
implementação contínua (CI/CD).
– Rearquitetura: Execute novos microserviços em
contêineres sem servidor em OpenShift totalmente
gerenciado pela Red Hat com operações CI/CD e malha
do servidor.
– Implementação do DevSecOps: Crie um pipeline de
DevSecOps totalmente provisionado, com aplicações
habilitadas para DevOps e que podem ser executadas em
contêineres do Red Hat OpenShift.

Os principais benefícios do engajamento incluem:
– Escolha seu próprio registro, rede, armazenamento e soluções de
CI/CD, ou use as soluções integradas do Microsoft Azure para
gerenciamento automatizado de código-fonte, criação de
contêineres e aplicações, implementações, escala, gerenciamento
de saúde e muito mais;
– Proporcione uma experiência de conexão única com o Microsoft
Azure Active Directory;
– Obtenha acesso integrado às soluções de infraestrutura como
serviço (IaaS) e de plataforma como serviço (PaaS) do Microsoft
Azure;
– Implemente usando o Microsoft Azure Portal ou a interface de
linha de comandos do Microsoft Azure (CLI);
– Receba o suporte desenvolvido e operado pela Red Hat e pela
Microsoft.
Além disso, a estratégia de design inclui uma avaliação da aplicação,
uma prova de conceito, um modelo de valor da nuvem e os próximos
passos para ajudar a executar a sua visão do estado final.
Por que escolher a IBM?
Ajudar as empresas a modernizar e descobrir os benefícios de
nuvem é um pilar do compromisso da IBM com nossos clientes.
Com mais de 90.000 profissionais de nuvem e décadas de
experiência, nossa metodologia ágil e conduzida por especialistas
pode ajudar a acelerar sua jornada de modernização. Nossa
abordagem é colaborativa, onde co-criamos, co-executamos e
trabalhamos juntos para desenvolver aplicações de última geração e
migrá-las para ambientes de nuvens flexíveis.
O IBM Global Business Services oferece:
– Aceleradores de design thinking;
– Metodologia de implementação ágil;
– Metodologia da IBM Garage;
– Ferramentas de avaliação comparativa da indústria;
– Habilidades de implementação comprovadas por mais de 14.000
clientes.
Saiba mais
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