IBM Cloud para VMware Solutions
Otimize, expanda ou migre facilmente suas cargas de trabalho
VMware para recursos globais de nuvem de alta performance.

O IBM Cloud para VMware Solutions pode ajudar sua organização
a melhorar a produtividade e a eficiência, reduzir a sobrecarga de
TI e ganhar agilidade expandindo ou delegando a complexidade da
infraestrutura e do gerenciamento para o eficiente IBM Cloud. Você
pode aproveitar a nuvem híbrida estendendo ou migrando cargas de
trabalho ao utilizar recursos de rede seguros e simples oferecidos pelo
VMware. Tudo isso está disponível em servidores bare metal seguros
e de inquilino único no IBM Cloud, oferecendo a você máximo controle.
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Figura 1: elementos da pilha do VMware em execução no IBM Cloud

Ao contrário de muitos concorrentes, o IBM Cloud oferece acesso
total à pilha nativa do VMware para gerenciar recursos como você
faria no local e permite a compra do software VMware com base em
preços flexíveis por CPU. O IBM Cloud para VMware pode facilitar
o gerenciamento e a governança consistentes do seu ambiente
híbrido com um modelo comum de rede e segurança. Os data
centers do IBM Cloud na América do Norte, na Europa e na Ásia
permitem escala global, sem perder o controle e a automação
completos das suas operações, tanto no local quanto na nuvem.
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Recursos da solução
Gerenciamento consistente
Provisione, acesse, gerencie
e monitore seu ambiente híbrido
enquanto aproveita as conhecidas
ferramentas VMware e as habilidades
que você já tem.
Preços exclusivos
A precificação econômica baseada em
CPU do software e da infraestrutura
VMware oferece um faturamento
simples e previsível.
Infraestrutura global
Com data centers IBM Cloud na
América do Norte, na Europa e na
Ásia, você oferece recursos de nuvem
onde e quando quiserem.
Arquitetura de rede
Os data centers IBM Cloud são
construídos usando o que há de
melhor em infraestrutura de rede
e software de virtualização, com
largura de banda e conectividade
excepcionais, oferecendo o máximo
em velocidade e confiabilidade.

Locais dos data centers em nuvem

Escolha sua solução IBM Cloud e VMware

VMware Cloud Foundation
no IBM Cloud

Implante automaticamente uma pilha inteira de ambiente VMware com
o VMware Cloud Foundation. Esta solução padronizada de data center
definido por software (SDDC) reúne o IBM Cloud Infrastructure com
VMware vSphere, Virtual SAN, NSX e SDDC Manager para alcançar
uma experiência de nuvem híbrida perfeita. E você continua usando as
mesmas ferramentas e scripts que já conhece para gerenciar suas cargas
de trabalho na nuvem, sem ter que reequipar ou refatorar aplicativos.

VMware vCenter Server
no IBM Cloud

O vCenter Server no IBM Cloud oferece uma implantação automatizada
sob demanda com backup integrado que combina servidores bare metal
com uma solução padronizada VMware vSphere e vCenter para provisionar
e gerenciar suas máquinas virtuais, a plataforma perfeita para começar
pequeno e crescer.

IBM Cloud para VMware
Solutions

Com VMware e o IBM Cloud Infrastructure, você pode otimizar, expandir
ou migrar suas cargas de trabalho para recursos globais de nuvem de alta
performance. Implante infraestrutura de nuvem personalizada para estender
sua área de cobertura do VMware para todo o mundo sob demanda
e gerencie tudo com o mesmo painel de controle de gerenciamento
VMware que sua equipe já usa.

Cloud Professional Services

A equipe do Cloud Professional Services da IBM ajuda você a projetar,
acelerar e implementar soluções VMware em servidores bare metal.
Se você precisar de ajuda com implementação, migração de carga
de trabalho ou um ambiente totalmente gerenciado, a equipe de serviços
profissionais da IBM ajudará a atender às suas necessidades. O IBM
Cloud se torna uma extensão dos seus data centers.

Para saber mais sobre o VMware on IBM Cloud, acesse: www.ibm.com/cloud-computing/in-en/solutions/
ibm-vmware/
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