Rock in Linux
Play the Power Journey

A turnê Linux on Power vai começar!
Assim como bandas de rock buscam
os melhores equipamentos, seu
negócio também precisa da melhor
infraestrutura. Mas, assim como grandes
mitos do rock, ninguém começa grande,
mas com talento e em constante busca
pela qualidade.
Queremos apresentar a você uma rota
de evolução junto com IBM Power. Essa
rota vai desde o início de uma banda –
muitas vezes em uma garagem de sua
própria casa – até a expansão! Depois,
para seguir crescendo, é só priorizar a
estabilidade e a segurança.
Com IBM Power você vai perceber
que existem diversas opções para seu
projeto de infraestrutura em Linux:
atualização de servidores tradicionais
para máquinas novas, atualização do
sistema operacional, projeto específico
de implementação da nuvem ou outro
tipo de projeto de infraestrutura de TI.

Empresas são como bandas. Muitas
começam na garagem com estrutura
compacta e recursos “abertos” para
colaboração.
Conheça as soluções de infraestrutura
da IBM para Linux que combinam
agilidade, segurança e resiliência para
a sua empresa brilhar sob os holofotes.
E, depois, não esqueça de investir nos
melhores equipamentos para ter um
show de alta performance.
Dê o play para assistir ao show e
inspire-se na mistura Rock in Linux.
Comece a turnê
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