CEEA CE POATE CĂ NU ŞTIŢI...
CÂTE APLICAŢII ÎN CLOUD UTILIZEAZĂ
COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ?
ÎN MEDIE, O COMPANIE
UTILIZEAZĂ
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CUM SE POATE REALIZA ACEASTA ...
Construiţi o infrastructură care integrează soluţiile mai
multor furnizori de cloud şi sistemele locale, astfel încât
să puteţi distribui date, să conectaţi aplicaţii în mai multe
medii şi să creşteţi agilitatea.

ÎNCEPEŢI

• evaluaţi aplicaţiile
existente ale
PRIN ELABORAREA
companiei pentru
UNEI STRATEGII
implementarea
SPECIFICE AFACERII
în cloud
DUMNEAVOASTRĂ,

• realizaţi
integrarea
cu aplicaţiile
cloud native

• determinaţi
nivelul potrivit
al necesarului
de servicii
gestionate

APOI
IMPLEMENTAŢI COMBINAŢIA DE INFRASTRUCTURĂ
CARE CORESPUNDE NECESITĂŢILOR DUMNEAVOASTRĂ,

• beneficiaţi de o infrastructură cloud complet gestionată,

cu funcţii complexe de securitate şi gata configurată pentru
producţie, proiectată pentru aplicaţii de business cum ar fi SAP,
SAP HANA şi Oracle, cu IBM Cloud Managed Services .

• rapid şi în siguranţă, faceţi posibilă exploatarea mai eficientă
a aplicaţiilor dumneavoastră IBM z Systems , prin expunerea
lor ca servicii într-un cloud hibrid.

ŞI CONTINUAŢI
SĂ VĂ DERULAŢI ACTIVITATEA
BENEFICIIND DE O LIVRARE FĂRĂ
PROBLEME A SERVICIILOR.

• dobândiţi vizibilitate şi control asupra
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aplicaţiei de cloud hibrid şi automatizaţi
furnizarea de servicii utilizând
un catalog de aplicaţii conforme
de la mai mulţi furnizori,
cu IBM Cloud Brokerage Services .

