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PAȘI PENTRU PLANIFICAREA IMPLEMENTĂRII SERVICIILOR DE CLOUD HIBRID

1

EVALUAȚI VOLUMELE
DE LUCRU
Un instrument de evaluare de tip expert vă ajută
echipa să stabilească dacă o aplicație este pregătită
să migreze în cloud. Evaluarea are în vedere posibilele
beneficii ale mutării volumului de lucru în cloud și
infrastructura ideală pentru aplicație (cloud public,
cloud privat sau la nivel intern).
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COMPARAȚI FURNIZORII
DE SERVICII CLOUD
Comparați cu ușurință furnizorii de servicii cloud, pentru
a stabili ce infrastructură este mai bună pentru volumul
de lucru, în funcție de nivelurile de servicii și de costuri.
Puteți compara factori precum politica de prețuri, SLA
(Acordurile privind nivelul serviciilor), securitatea și
timpul de furnizare.
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PROIECTAȚI ȘABLOANE
Creați tipare de cloud reutilizabile, care să includă
serviciile gestionate. Un tipar poate integra serviciile
gestionate, cum ar fi efectuarea copiilor de rezervă,
securitatea și monitorizarea. În plus, șabloanele pot
fi modificate, în funcție de nevoile specifice ale
dezvoltatorilor viitori. Posibilitatea de reutilizare
a șabloanelor de design înseamnă că un șablon
predefinit și aprobat va putea fi folosit și de alte
echipe DevOps.

ESTIMAȚI VALOAREA
DE FACTURARE
Factura emisă de un furnizor de servicii cloud este mult
mai complicată decât estimarea timpului de calcul
necesar pentru un volum de lucru. Trebuie să țineți cont
de alți factori, cum ar fi stocarea, mutarea și scalarea
datelor pentru a obține o estimare exactă a cheltuielilor.
În plus, managerii IT doresc transparență în ceea ce
privește costurile potențiale ale implementării în cloud.

După ce planificați implementarea cloud-ului
dumneavoastră hibrid, trebuie să achiziționați
și să gestionați resursele. Citiți blogul
Hurwitz & Associates cu privire la Rolul vizibilității
și controlului în cloud-ul hibrid.
Cum poate veni IBM Cloud Brokerage în
întâmpinarea organizației dumneavoastră pentru
a Planifica, Achiziţiona și Gestiona un cloud
hibrid? Faceți clic aici pentru mai multe informații.

