Quatro passos para
a disponibilidade
contínua

Em um mundo em constante atividade,
os usuários toleram cada vez menos qualquer indisponibilidade.

Menos de 10%

das empresas relatam que sua
infraestrutura de TI está totalmente preparada para atender
às demandas de aplicativos
móveis, redes sociais, big
data e nuvem.1

O custo médio por hora de uma
falha de aplicação crítica é de

500.000 a
1 milhão
de dólares

para as 1000 empresas da Fortune.2

Como é possível gerenciar melhor
as indisponibilidades?
É importante traçar uma jornada para manter sua empresa em constante atividade,
ajudando a:

Melhorar a
satisfação
dos clientes

Apresentar
mudanças de
maneira
não disruptiva

Fornecer
suporte a
iniciativas de
conformidade

Evitar impactos
do tempo de inatividade, tais como,
perda de renda e
danos à reputação

Siga estes quatro passos para construir um
ambiente em constante atividade, alinhado
com seus objetivos de negócios.

Revise seus
requisitos
de disponibilidade
de negócios
e processos
atuais.

Desenhe um
roadmap que
considere
tecnologia,
processos,
pessoas e
aplicações.

Implemente e teste
sua estratégia para
garantir que os
serviços atendam
aos objetivos
especificados.

Seja proativo e
revise suas
políticas
regularmente

Saiba mais sobre como a IBM pode ajudá-lo em sua jornada rumo à
disponibilidade contínua, faça o download da publicação Sua jornada
rumo à disponibilidade contínua em quatro passos.
Faça o download aqui!

Sempre disponível em um mundo
em constante atividade
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