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Expansão do Data Center

Solucione rapidamente as restrições de recurso atuais
distribuindo os workloads no VMware on IBM Cloud.

Recursos do Produto
A solução VMware on IBM Cloud oferece a você todas as ferramentas e
infraestrutura necessárias para aumentar a capacidade dos recursos para
atenderem à demanda de workload.

Por que aumentar a capacidade?

Conforme a capacidade do seu Data Center atual começa a se aproximar
dos limites ou excedê-los, é importante ajustar seu ambiente para que os
SLA sejam atendidos e os aplicativos de produção não sejam impactados
de maneira adversa pela demanda.
Em alguns casos, você pode ter maiores workloads que exigem recursos
adicionais para um curto período de tempo. Em vez de comprar recursos
físicos em excesso, ou se envolver em longos ciclos de vendas e implementação,
aproveite a economia da nuvem comprando apenas o quê, quando e onde
precisar. Depois, basta diminuir a capacidade do seu novo ambiente e
continuar com suas operações diárias quando a o workload for concluído.

Como funciona?

Como parte do projeto e do desenvolvimento da solução VMware on IBM Cloud,
os arquitetos e especialistas em desenvolvimento da IBM desenvolveram
uma automação de patente pendente que constrói, configura e implementa
a infraestrutura em apenas algumas horas.
Após o ambiente ser fornecido, basta se conectar ao seu novo ambiente e
começar a implementar workloads. Se precisar de mais recursos no futuro,
basta pedir mais capacidade e deixar que o VMware on IBM Cloud ajuste
seu ambiente automaticamente.

Por que usar o VMware on IBM Cloud?

Coloque e execute de maneira contínua seus novos workloads, sendo eles
curtos ou de processamento intensivo de informações para um Data Center
definido por software mais econômico e com mais recursos impulsionando
as tecnologias de virtualização VMware vSphere, VMware VSAN e VMware NSX.
Ao distribuir seus workloads na IBM Cloud, você também está investindo
em uma arquitetura da IBM que tem sido rigorosamente validada por meio
de Especialistas em Design de Validação do VMware.
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Pague Conforme Você Cresce
Elimine estranhos custos de armazenamento
e computação, pagando somente por
aquilo que precisa, enquanto precisar.
Reaja Facilmente à Demanda
Vá de um ambiente com recursos limitados
para um Data Center definido por software
e eficiente em recursos, em apenas
algumas horas.
Ajuste Linear
Com a nossa arquitetura de etapa de
bloqueio, você pode planejar facilmente
os recursos de que precisa para ajustar
linearmente o seu ambiente. Acabe com a
adivinhação ou compra além do necessário.

