Impulsione a inovação com
soluções de software livre
Com soluções ágeis de software livre, é possível superar
seus maiores desafios de TI e transformar seu negócio
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Por cento
das empresas estão buscando
ativamente iniciativas de
transformação digital.1

3

Os negócios são
construídos sobre a TI
que possuem
A transformação digital, a integração da tecnologia
digital em todas as áreas do negócio, é a primeira
prioridade para a maioria das organizações.
A IBM considera a tecnologia de software livre
crucial para superar os maiores desafios da
transformação digital, incluindo a obtenção de
insights de dados, a simplificação de ambientes de
TI, a rápida ativação de novos aplicativos e a
manutenção da continuidade de negócios. Porque o
software livre não está ligado a uma tecnologia
proprietária, ele oferece uma flexibilidade incrível.
O software livre pode maximizar o potencial de um
sistema híbrido e trabalhar com praticamente
qualquer conjunto de dados em praticamente
qualquer sistema de armazenamento.
As soluções de software livre da Red Hat® dão ao
cliente o poder necessário para que ele modernize,
no seu ritmo, seu ambiente híbrido na nuvem
on-premise, automatize soluções, desenvolva novas
capacidades e atinja seus objetivos mais urgentes.
As soluções Red Hat se integram facilmente com
sua solução IBM. Elas trazem o software livre para
as cargas de trabalho essenciais e, como resultado,
o cliente pode incorporar novas tecnologias, dividir
silos e capacitar equipes.
Trabalhar com as ferramentas da Red Hat pode
ajudar o cliente a se tornar mais adaptável,
melhorar a segurança, desenvolver aplicativos mais
rápido, escalar com agilidade, liberar sua equipe de
TI e mover-se para a nuvem com facilidade.
ANTERIOR | PRÓXIMO
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Comece com
uma base forte
A IBM tem trabalhado com ambientes que são
uma combinação de hardware, ferramentas e
sistemas operacionais - e vimos como esta
configuração fragmentada dificulta a
produtividade e requer monitoramento
demorado. Para maximizar sua infraestrutura
técnica e força de trabalho, a padronização é
fundamental. Com um ambiente operacional
padronizado, o cliente pode modernizar a
infraestrutura de TI e focar em inovação.
A padronização pode parecer intimidante e cara.
Mas a Red Hat permite ao cliente padronizar
sem causar rupturas e sem substituir os
investimentos que o cliente já fez.

Tenha liberdade para inovar
Escale conforme necessário.
Mova cargas de trabalho sem
problemas.
Desenvolva e gerencie aplicações que
executam virtualmente em qualquer
lugar.
Reúna sua infraestrutura e acenda sua
inovação.

A Red Hat fornece uma base inteligente, estável
e focada na segurança para negócios modernos
e ágeis. Independentemente da sua
infraestrutura subjacente, o cliente pode ter um
aplicativo e uma experiência do usuário
consistentes. Concebida para a nuvem híbrida, a
Red Hat permite que o cliente migre cargas de
trabalho pelos ambientes.
Esta flexibilidade permite um ciclo de vida de
estabilidade, segurança e portabilidade que tem
benefícios para empresas de praticamente
todos os tamanhos, independentemente da
escala necessária de upgrades.

Saiba mais

4
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Comece sua jornada para a
automação
Capacite mais usuários.
Colabore com equipes.
Acelere com coleções de funções e
módulos pré-compostos.
A automatização da Red Hat pode
impulsionar a eficiência da sua equipe.

Automatize e libere
sua equipe de TI
Os componentes e tarefas deTI estão se
multiplicando mais rapidamente do que sua
equipe pode lidar. Ao automatizar tarefas
redundantes e comuns, o cliente pode lançar
novos aplicativos e serviços mais rapidamente. A
automação também reduz o risco de erro
humano que pode levar a desafios de segurança
e de conformidade. A automação permite ao
cliente simplificar as tarefas rotineiras que
atrasam suas equipes de aplicações, de
engenharia e de operações. Como resultado, o
cliente é capaz de diminuir suas despesas
operacionais e liberar a equipe de TI para
atividades de mais valor.
Os desenvolvedores da comunidade de software
livre criam soluções de automação gratuitas que
podem ser facilmente integradas nos processos
do cliente. A Red Hat também oferece uma
biblioteca de conteúdos de automação précompostos e uma linguagem de automação
YAML legível. Com a plataforma de automação da
Red Hat, o cliente pode automatizar no ritmo
dele, iniciando com uma tarefa ou serviço,
compartilhando-o e construindo sobre ele. Com
o tempo, o cliente alcançará o nível certo de
automação sem ter que fazer grandes mudanças
de uma só vez.

Saiba mais

5
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Não permita que a infraestrutura
desacelere a colaboração.
Capitalize os contêineres.
Trabalhe em todos os ambientes.
Impulsione a produtividade.
Os contêineres Red Hat podem reunir
as pessoas com uma experiência em
desenvolvimento consistente.
Saiba mais

6

Modernize seus
aplicativos
Os seus clientes esperam que você faça mais do
que a concorrência. Suas equipes precisam de
segurança e de acesso de autoatendimento de
praticamente qualquer lugar.
E tudo isso precisa ser alimentado com dados
confiáveis de várias fontes. Os clientes IBM
podem ganhar respondendo com aplicações
integradas com tecnologias mais recentes,
interfaces de programação de aplicativos (APIs)
e processos modernos de desenvolvimento, além
de maximizar os investimentos existentes em
seu ambiente tecnológico.
Para construir estas aplicações numa
infraestrutura de TI diferente e interligada, os
contêineres, como o Kubernetes baseado em
software livre, dão ao cliente o poder para
trabalhar em ambientes e processos
operacionais.
A Red Hat oferece a plataforma de contêineres
líder para desenvolvedores e operadores2 e ela
é construída para nuvem híbrida. Com
operações automatizadas full-stack, uma
experiência uniforme (praticamente em todos
os ambientes) e fornecimento de
autoatendimento, a Red Hat permite que as
equipes trabalhem juntas sem se preocupar
com os diferentes ambientes de
implementação. Uma experiência em
desenvolvimento consistente ao longo do ciclo
de vida do aplicativo permite às equipes mover
as ideias do desenvolvimento para a produção
rapidamente.
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Impulsione o poder
dos dados
Armazenar dados em locais diferentes é comum.
Mas para impulsionar o poder dos dados, aumentar a
lucratividade e desenvolver vantagens competitivas
estratégicas, os clientes IBM devem acessar seus
dados como se estivessem em um único repositório.
A Red Hat abstrai a infraestrutura de
armazenamento, reunindo os dados para os
desenvolvedores. Esta abordagem também permite
uma escala dinâmica para os administradores do
Kubernetes e uma experiência de usuário
consistente em ambientes híbridos. Com o suporte
da Red Hat, o ambiente de simulação de
autoatendimento, os cientistas de dados e o
aprendizado de máquina (ML), os engenheiros
podem colaborar na preparação de modelos de ML
de dados, de testes e de treinamento.

A Red Hat impulsiona o valor

20 29 636
Por cento

Por cento

Por cento

mais produtividade da
equipe de DevOps e de
desenvolvimento 3

mais rapidez nos
ciclos de vida de
desenvolvimento de
aplicativos3

de retorno sobre
investimento em cinco
anos3

7
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Por cento

dos líderes de TI no mundo inteiro
enxergam o software livre corporativo
como mais seguro ou tão seguro
quanto o software proprietário. 4

8

Proteja seu
ambiente de TI
A segurança não pode ser um complemento,
especialmente porque a operação em
ambientes híbridos além fronteiras se tornou a
norma. Ela deve ser central para sua TI e
estratégia de negócios.
As comunidades de software livre das quais a
Red Hat é uma contribuidora de longo prazo,
estão continuamente compartilhando soluções
para desafios de segurança. Produtos e serviços
da Red Hat têm capacidades de segurança
integradas que permitem ao cliente:
-Integrar a segurança em praticamente todas as
fases do ciclo de vida de desenvolvimento
-Ativar a cadeia de suprimento de software
altamente segura
-Proteger sua infraestrutura de cluster e
comunicação de rede
-Manter afastados atores ruins
-Ajudar a garantir que o cliente tenha as
atualizações de segurança mais recentes
-Descobrir as vulnerabilidades dos terminais
Microsoft Windows e Linux
-Automatizar tarefas nas quais o erro humano
pode levar a problemas regulamentares ou de
conformidade
Com a Red Hat e a segurança líder do mercado
da IBM, o cliente pode criar uma abordagem de
segurança em camadas para proteção
abrangente.
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Capitalize na nuvem
A tecnologia em nuvem certa dá à sua
infraestrutura de TI o poder da escalabilidade
para suportar seus negócios. Mas uma solução
em nuvem com uma arquitetura independente
baseada em tecnologias proprietárias acaba
deixando os dados isolados. Uma abordagem de
nuvem híbrida pode ligar plataformas para
tornar móveis os dados e as cargas de trabalho,
criando uma experiência unificada. Com uma
base compartilhada, é possível tornar as
implementações em nuvem mais rápidas e mais
confiáveis.
Com a Red Hat, é possível usar software livre
para criar um ambiente padronizado em
praticamente todas as implementações de
nuvem: nuvens públicas como a IBM Cloud,
nuvens privadas e ambientes locais. Nesta
infraestrutura compartilhada, é possível
construir, implementar e gerenciar aplicativos
em escala, como também automatizar tarefas.
As soluções da Red Hat permitem que os
desenvolvedores reúnam dados da nuvem e do
local e impulsionem a inovação.

Por cento

dos tomadores de decisão de TI
enxergam o software livre como
fundamental para uma estratégia
híbrida de nuvem mais flexível.5

9
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Descubra o que se pode
fazer com o software livre
A IBM está comprometida com o modelo de
desenvolvimento aberto como o caminho para
tecnologias mais estáveis, seguras e inovadoras.
Explore como a inovação do software livre da Red
Hat pode melhorar seu investimento existente
e conduzir seus negócios à frente. Explore novas
possibilidades com o software livre.

10

Saiba mais sobre as soluções da Red Hat aqui.
Converse com um especialista para saber mais sobre como as
ferramentas da Red Hat podem trabalhar com suas soluções IBM.

10
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