Simplificați cloud-ul hibrid. Deveniți un catalizator pentru transformarea digitală.

IT as a Service (ITaaS)

Public

Privat

IT tradițional

ITaaS este o abordare modulară,
integrată și agilă pentru proiectarea,
construirea și executarea soluțiilor de
afaceri digitale. Facilitează procurarea
serviciilor IT prin intermediul unui model
de autoservire, cu plata la utilizare și al
unui proces de administrare simplificat,
optimizând astfel valoarea cloud-ului
hibrid.

Problemele cloud-ului
hibrid pentru IT...

Rezolvate cu ITaaS

Serviciile IT sunt ocolite în favoarea
furnizorilor externi (shadow IT)

Accesarea internă a cloud-ului și
a serviciilor tradiționale cu ajutorul
unui catalog de autoservire

Lipsă de vizibilitate și administrare

Utilizarea proceselor și a instrumentelor
pentru a descoperi și a monitoriza serviciile
și resursele
Optimizarea procesului de planificare,
selectare, furnizare și gestionare
a infrastructurilor multisursă

Resurse redundante și ineficiente

Incapacitatea de a optimiza
costurile și eficiența

Posibilitatea de consum și plată în
funcție de utilizarea serviciilor IT
Utilizarea tehnologiilor cognitive și definite
prin software, în vederea organizării
automate a integrării

Complexitate din ce în ce mai
mare la integrare

ITaaS aduce IT-ul pe o poziție adecvată pentru îndeplinirea unor roluri mai strategice
IT as a Service permite organizațiilor IT să gândească și să acționeze
în spiritul afacerilor și le oferă șansa de a deveni furnizorul
de servicii de cloud hibrid preferat al utilizatorilor.

Partener de afaceri
axat pe nevoile clienților
și rezultatele de afaceri

Concurent care
înlocuiește alternativele
de cloud extern
și shadow IT pentru
a câștiga utilizatori

Broker și integrator
de servicii care
asigură accesul la
combinația ideală
dintre cloud și IT
tradițional, la nivel
intern, sub formă
de servicii

Inovator care descoperă
metode noi de stimulare
a dezvoltării afacerilor

Doriți să îmbunătățiți valoarea comercială a mediului dumneavoastră de cloud hibrid?
Raportul IBM, „Discover IT as a Service, the next generation of IT service
delivery and consumption” (Descoperiți IT as a Service, generația următoare de soluții
pentru furnizarea și consumul de servicii IT) analizează modul în care organizațiile IT
optimizează cloud-ul hibrid, devenind astfel catalizatori pentru inovație.

Citiți raportul astăzi, accesând: ibm.biz/ITaaSpaper
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