Modernize aplicações
Simplifique e estenda
aplicações com uma nuvem
aberta e híbrida
Até 2023, 90% das aplicações atuais ainda estarão em uso, mas
a maioria não será modernizada.1 Prepare suas aplicações para
a nuvem por meio da abordagem em fases que melhor se adapte
aos seus objetivos e arquitetura.

®

Conteúdo

O que é a modernização
de aplicações?
Uma etapa importante na transformação digital
de sua empresa é a ativação das aplicações para
a nuvem.

Por que modernizar suas
aplicações para a nuvem?
Melhore o desempenho das aplicações e acelere
o ciclo de desenvolvimento.

Desafios da modernização
de aplicações
Modernizar é mais complexo do que apenas mover
aplicações para a nuvem.

Modernização: adotando
uma abordagem em fases
Conheça as melhores abordagens para aproveitar
ao máximo suas aplicações.

A abordagem em fases:
como a IBM pode ajudar
Adapte sua estratégia de modernização aos seus
objetivos para as aplicações.

Modernização com o
conhecimento IBM
Use o profundo conhecimento e a tecnologia
da IBM para impulsionar a inovação de aplicações.
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Modernize aplicações. Simplifique e estenda
aplicações com uma nuvem aberta e híbrida

O que é a modernização
de aplicações?

Por que modernizar suas
aplicações para a nuvem?

Obter flexibilidade e portabilidade requer uma
nova abordagem para o design, a construção e a
implementação de aplicações, especialmente ao abordar
aplicações tradicionais ou “monolíticas”. Tecnologias
como APIs, microsserviços, Kubernetes e contêineres são
usadas para ativar aplicações tradicionais para a nuvem,
o que gera portabilidade, segurança e escalabilidade,
além do atendimento às demandas do mercado.

67% das empresas consideram a modernização de aplicações
legadas uma grande prioridade.2 Aqueles que priorizam a
modernização de suas aplicações estão obtendo benefícios reais:

A modernização de aplicações é uma etapa fundamental
na transformação digital de sua empresa e um investimento
no futuro. Para gerar benefícios de custo e criar vantagem
competitiva, não é necessário reescrever todas as suas
aplicações, mas é essencial saber quais delas precisam
ser modernizadas com a nuvem.

– Impulsione a transformação digital: Melhore seus negócios
construindo novos recursos e os fornecendo rapidamente.
– Melhore a experiência do desenvolvedor: Crie novas
aplicações e serviços com a abordagem “nativa da nuvem”
e a conteinerização.
– Acelere a entrega: Adote as melhores práticas de DevOps
para impulsionar uma cultura de automação e transformação.
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Desafios da modernização
de aplicações

Modernização: adotando
uma abordagem em fases

Até o momento, as empresas têm focado em mover as
aplicações para a nuvem. Por mais que funcione para
cargas de trabalho simples, isso apresenta desafios
para as aplicações tradicionais mais complexas,
chamadas de “monolíticas”, que são aplicações de
software de camada única com a interface com o
usuário e o código de acesso a dados combinados
em um único programa.

Em uma abordagem em fases, ativar as aplicações para a
nuvem não precisa ser uma proposta definitiva. Existem
maneiras de simplificar e estender a funcionalidade por meio
de uma abordagem de nuvem híbrida que possa atender aos
requisitos de negócios e de TI de suas aplicações.

As aplicações monolíticas geralmente têm requisitos
de codificação e integração de dados mais elaborados
e também podem requerer maiores esforços de
segurança e conformidade regulamentar.
Há também barreiras arquitetônicas e organizacionais
à modernização de aplicações:

Pode ser difícil conectar
continuamente diversas
instâncias em nuvem que
executam aplicações

Ao incorporar aplicações existentes na nuvem híbrida por
meio de uma abordagem em fases, é possível começar a
aproveitar a nuvem e continuar aproveitando ao máximo
seus investimentos existentes em ambientes locais.
Para começar, deve-se entender as abordagens que melhor
se ajustam aos objetivos e à arquitetura das aplicações:
– Simplifique: coloque as aplicações em
contêineres para reduzir os custos e simplificar
as operações
– Estenda: use APIs para aplicações existentes
que são difíceis de ativar para a nuvem
– Decomponha: use microsserviços para dividir
aplicações monolíticas em componentes
implementáveis
– Refatore: inclua novos microsserviços para
inovar de forma incremental

Muitas empresas
simplesmente não têm o
nível de conhecimento e
as habilidades necessários
para a modernização
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A abordagem em fases:
como a IBM pode ajudar
A IBM pode te ajudar a começar a usar essa abordagem em
fases para a modernização de aplicações, com adaptação
aos seus objetivos e à sua arquitetura de aplicações.
1. Simplifique
Colocar suas aplicações em um contêiner é o primeiro passo
para simplificar a implementação e o gerenciamento de
aplicações. Os contêineres encapsulam a aplicação com
mudanças mínimas ou sem mudança alguma no aplicaçõe em
si. Isso permite testes e implementações consistentes, que
reduzem os custos e simplificam as operações.

3. Decomponha
Use microsserviços para dividir aplicações monolíticas em
componentes implementáveis que executam funções únicas.
É possível aprimorar ainda mais a agilidade e a eficiência
do desenvolvimento colocando cada microsserviço em seu
próprio contêiner. Ao usar o Kubernetes, é possível gerenciar
e fornecer os microsserviços de suas aplicações existentes.
O IBM Cloud Pak for Applications oferece uma experiência
completa e específica para empresas a fim de acelerar o
desenvolvimento de aplicações criados para o Kubernetes.
Construído nas ofertas do IBM WebSphere e em uma
plataforma de contêiner orquestrada, o IBM Cloud Pak
for Applications fornece uma solução de longo prazo para te
ajudar a fazer a transição entre a nuvem pública, a privada e
a híbrida, além de ajudar na criação de novas aplicações.

A IBM pode ajudar você no fornecimento de um software
em contêiner pronto para empresas, a fim de oferecer
uma maneira aberta, rápida e segura de mover, criar e
gerenciar suas principais aplicações para a nuvem. As
ofertas do IBM Cloud Pak simplificam a modernização
da nuvem, reduzindo o tempo de desenvolvimento em
até 84% e as despesas operacionais em até 75%. 3 Elas
foram desenvolvidas para a flexibilidade, o consumo e a
segurança e podem ser executadas em qualquer lugar.
O estado do desenvolvimento de contêineres
2. Estenda
Estenda as aplicações existentes com APIs que
expõem com segurança todos os recursos delas aos
desenvolvedores. As aplicações se tornam reutilizáveis
nas nuvens para oferecer acesso e criação fáceis
de novos recursos. Além das APIs, essa abordagem
se baseia em uma estratégia de integração ágil,
que suporta o volume de conexões e a variedade de
arquiteturas necessárias.
Guia de vendas da modernização de aplicações

IBM Cloud Pak for Applications em um minuto

4. Refatore
A refatoração envolve a construção de novos
microsserviços. Em alguns casos, pode ser mais fácil
desenvolver novas aplicações utilizando práticas
de desenvolvimento nativo em nuvem, em vez de
trabalhar com uma aplicação monolítica atual. Isso
fornece às equipes a capacidade de oferecer inovação
aos usuários e encoraja o pensamento criativo. Além
disso, também permite que os desenvolvedores
realizem experimentações com baixo risco.
Construa gratuitamente
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Modernização com o
conhecimento IBM
O objetivo final da modernização de aplicações é criar uma
vez e implementar em qualquer lugar, a fim de otimizar
a colocação de dados e cargas de trabalho. Com uma
abordagem aberta e integrada, é possível obter visibilidade,
governança e acesso seguro a dados. A IBM fornece as
melhores orientações e ferramentas para a modernização
do desenvolvimento de aplicações de sua empresa.
As habilidades e a experiência da IBM com tecnologias de
nuvem, middleware, hardware e serviços fornecem uma
abordagem única para a modernização de sua aplicação
existente com velocidade, confiança e risco reduzido.

Conclusão
A modernização das aplicações é a modernização dos
negócios. As principais empresas que estão modernizando
seus ambientes de aplicações usando as soluções de
nuvem híbrida da IBM estão liberando o potencial de
negócios oculto, aprimorando as experiências dos clientes
e acelerando o desenvolvimento e a entrega. A IBM pode
facilitar isso para você. Aproveite os recursos da IBM para
acelerar sua jornada de modernização de aplicações.

Além disso, a nuvem pública da IBM inclui um catálogo
robusto de serviços nativos em nuvem, incluindo o
serviço Kubernetes, o Istio gerenciado e o Knative, além
das opções virtual, bare metal e dedicada para executar
suas aplicações.
Sua jornada para a modernização de aplicações é único. A
IBM pode te ajudar a definir o que é ideal para você. Com
o IBM Cloud Integration, é possível obter uma arquitetura
de integração ágil e abrangente que trabalha em diversas
nuvens. A IBM também pode te ajudar a conectar suas
aplicações, dados, sistemas anteriores e tecnologias
modernas através de uma variedade de estilos de
integração, das arquiteturas tradicionais orientadas por
serviços às modernas, ágeis e orientadas por eventos.
A IBM Garage, uma prática de consultoria que
combina conhecimento profundo, design thinking e
metodologia ágil, pode ajudar sua equipe a adquirir
as habilidades necessárias para aprimorar seus
negócios, independentemente de sua decisão quanto
à modernização das aplicações existentes ou a criação
de novos. A IBM Garage pode te ajudar a fornecer
aplicações nativas em nuvem, da concepção à
implementação, em quatro a oito semanas.
Faça uma visita virtual na IBM Garage
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Recursos
adicionais

Nuvem sem compromisso
Construa com velocidade e confiança em uma plataforma
desenvolvida para a flexibilidade e a portabilidade.

Agende uma sessão da Garage
Inovação, da concepção à realidade,
com rapidez e impacto.

Eleve a inovação de aplicações
Aprenda como modernizar suas aplicações
e inovar com velocidade.
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