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Storage com IBM FlashSystem
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clientes de diversos setores
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Introdução
Empresas de todos os portes e de vários setores no mundo todo
estão aproveitando os benefícios do armazenamento IBM®
FlashSystem®.
Muitas o estão usando para realizar economias, liberando o capital
que podem reinvestir para avançar seus negócios. Outras estão
criando serviços mais responsivos, acelerando o desempenho das
aplicações essenciais.
A alta disponibilidade oferecida pelo IBM FlashSystem está
ajudando as empresas a lidar com as demandas das operações 24
horas, 7 dias da semana.
Já outras empresas estão aproveitando as vantagens das
ferramentas eficientes e integradas de gerenciamento e segurança
para aliviar a pressão de suas equipes de TI.
Para as empresas orientadas ao futuro, a escalabilidade e a
conectividade multicloud do armazenamento IBM FlashSystem
oferecem a flexibilidade para fazer planos que garantem o
sucesso, independentemente do que o futuro reserva.

Neste eBook, você encontrará exemplos de como a tecnologia
IBM FlashSystem está mostrando ser fundamental para
diversas empresas.

Setor: Automotivo

Honda Pakistan
A Honda Pakistan quer criar uma reputação estelar para a experiência
do cliente no pós-venda, o que inclui concessionárias de apoio com
entrega extremamente rápida de peças de reposição para manutenção
de veículos. Para gerar progresso, a Honda Pakistan está avançando
para insights de planejamento em tempo real com base no SAP
S/4HANA em servidores IBM Power Systems (que executam o SUSE
Linux Enterprise Server for SAP Applications) e no armazenamento IBM
FlashSystem.
Leia o estudo de caso completo

80% de aceleração no processo de planejamento de
peças de reposição

“Nós vimos que poderíamos atingir os mesmos níveis de
desempenho com apenas três IBM Power Systems H922, em
comparação com seis servidores físicos de uma infraestrutura
x86 equivalente”.

15% de aumento nas receitas previstas das
concessionárias

50% menos espaço físico do data center, em
comparação com as soluções x86
Voltar ao sumário

Setor: Automotivo

Hyundai Nishat Motor
(Private) Limited
A Hyundai Nishat Motor (Private) Limited queria uma vantagem
significativa para conquistar clientes no Paquistão. Com o SAP
S/4HANA compatível com os IBM Power Systems (que executam o
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications) e o IBM Storage, a
empresa pode entregar veículos com até 66% mais rapidez que a
média nacional.
Leia o estudo de caso completo

Entregas de novos veículos até 66% mais rápidas

Oferece um custo total de propriedade e manutenção
até 50% menor

“Graças às práticas recomendadas da SAP para o setor e à
infraestrutura de alto desempenho da IBM, estamos
prontos para ocupar uma posição de nicho em um mercado
muito competitivo”.

Até 8 vezes mais capacidade para crescimento futuro
Voltar ao sumário

Setor: Bancário

Coventry Building Society
A Coventry Building Society tem apresentado um crescimento
anual há mais de uma década. Para manter sua estratégia
vencedora de excelente atendimento ao cliente e alta eficiência,
a empresa implementou o IBM Spectrum® Storage e o IBM
FlashSystem.

Leia o estudo de caso completo

O aumento consistente do desempenho em 100 vezes ajuda
a Coventry Building Society a responder aos membros mais
rapidamente

“A solução IBM Storage praticamente se executa sozinha. Assim,
podemos passar ainda mais tempo garantindo que nossos
membros recebam o melhor atendimento possível”.

Os 80% de diminuição dos requisitos de espaço físico do
data center contribuem para os baixos custos de execução

Libera os funcionários para se concentrar em inovação,
simplificando o suporte e a gestão do armazenamento
Voltar ao sumário

Setor: Bancário

Fawry
Todos os dias, a Fawry processa dois milhões de transações financeiras,
oferecendo aos egípcios uma alternativa fácil e segura de pagamentos,
em vez dos procedimentos tradicionalmente demorados. Para ajudar a
aumentar a satisfação do cliente e acelerar a implementação de novos
serviços, a Fawry implementou o IBM Storage, o IBM Db2® e o banco de
dados Oracle nas soluções IBM Power Systems.
Leia o estudo de caso completo

Diminuiu pela metade o tempo para concluir o processo de
conciliação durante a noite (de 5 horas para 2,5)

O aumento de 35% no desempenho do armazenamento
contribui para uma melhor prestação de serviços

“As soluções IBM FlashSystem nos proporcionam um
desempenho do armazenamento 35% maior. Os sistemas mais
responsivos se tornam serviços mais responsivos para os clientes,
o que gera mais satisfação e fidelidade”.

A disponibilidade 24x7 da infraestrutura de TI e dos
dados garante um serviço contínuo e excepcional
Voltar ao sumário

Setor: Serviços de computação

ADDvision
O mundo está avançando mais rapidamente, fazendo com que as
empresas recorram a serviços de TI de maior desempenho para
se manter competitivas. A ADDvision diminuiu drasticamente os
tempos de resposta das aplicações essenciais de seus clientes
com o armazenamento IBM FlashSystem. Ao evoluir sua solução,
a empresa inspira fidelidade nos clientes existentes e aumenta
sua atratividade para clientes potenciais.
Leia o estudo de caso completo

80% de redução média nos tempos de resposta,
contribuindo para a vantagem competitiva dos clientes

“Recentemente, fizemos uma prova de conceito para um
cliente potencial usando o IBM FlashSystem, e o
surpreendemos com o desempenho.
Conseguimos fechar a venda facilmente!”

Os 100% de disponibilidade dos sistemas essenciais
permitem a continuidade excepcional do serviço

Crescimento anual de 20% da empresa, parcialmente
sustentado por boas escolhas tecnológicas
Voltar ao sumário

Setor: Serviços de computação

Apator Rector sp. z o.o.
Com iniciativas de desenvolvimento de software limitadas por
equipamentos de quase uma década atrás, a Apator Rector juntou-se ao
Parceiro Comercial IBM INET - Systemy Informatyczne para lançar uma
plataforma centralizada de armazenamento desenvolvida com a
tecnologia IBM FlashSystem. Agora, os desenvolvedores podem gerenciar
e migrar os dados relacionados ao desenvolvimento com rapidez e
facilidade em uma arquitetura virtualizada.
Leia o estudo de caso completo

O tempo de implementação de novos ambientes de
desenvolvimento diminuiu de 2 dias para 5 horas

Impulsiona o desempenho do disco graças a um console
unificado de gestão do armazenamento

Acelera o desenvolvimento de software com um acesso
mais rápido aos dados e aprimorando a confiabilidade do
armazenamento

“Não precisamos mais perder tempo com o armazenamento.
De certa forma, tudo é feito automaticamente. E isso
economiza tempo e dinheiro para mim e para minha equipe”.

Voltar ao sumário

Setor: Serviços de computação

Claranet
As empresas escolhem provedores de serviços em nuvem híbrida e
privada em vez dos concorrentes de serviços em nuvem pública devido
à melhor segurança dos dados e ao suporte personalizado, mas
querem isso por preços incrivelmente baixos. A Claranet diminuiu os
custos internos com as soluções confiáveis IBM Storage, que ajudam a
manter os dados dos clientes (o ativo corporativo mais importante)
extremamente seguros.
Leia o estudo de caso completo

Aumenta a eficiência operacional interna, promovendo
preços mais competitivos

“O IBM Storage nos permite diminuir nossos custos internos,
proporcionando economias que podemos transmitir aos nossos
clientes na forma de preços competitivos”.

Atende várias necessidades dos clientes com uma
infraestrutura flexível e escalável

Oferece confiabilidade e segurança ininterruptas para
setores orientados por dados e com requisitos de privacidade
Voltar ao sumário

Setor: Serviços de computação

Cloud Temple
O provedor de hospedagem em nuvem, Cloud Temple, queria aprimorar
o atendimento ao cliente e melhorar sua própria eficiência de negócios,
aperfeiçoando os processos de backup de cerca de 7.500 máquinas
virtuais da VMware. Ao introduzir o IBM Spectrum Protect Plus para
fazer backup em arrays do IBM FlashSystem, a Cloud Temple
economizou cinco funcionários equivalentes a período integral (FTEs) e
aprimorou os níveis de serviço.
Leia o estudo de caso completo

Libera três FTEs das tarefas de manutenção e
desenvolvimento de software

Economiza dois FTEs em operações de backup,
permitindo que a equipe se concentre em oportunidades
que agregam valor

“Nós eliminamos a necessidade de manter e atualizar nossa
solução interna, liberando três FTEs para se concentrar em
outras responsabilidades. Em segundo lugar, economizamos
pelo menos dois FTEs nas operações diárias para poder nos
concentrar mais em oferecer um excelente atendimento aos
nossos clientes”.

7.500 VMs serão protegidas em uma nuvem privada
complexa e multi-tenant
Voltar ao sumário

Setor: Serviços de computação

Ctac
Sabemos que o mercado de serviços de TI está saturado, com concorrentes
brigando por participação, mas a Ctac tem um truque na manga.
O IBM Power Systems (que executa o SUSE Linux Enterprise Server for
SAP Applications) e o IBM Storage permitiram que a Ctac lançasse
novos serviços de hospedagem com taxas extremamente
competitivas, incluindo as soluções SAP S/4HANA de última geração,
respaldada por excelentes SLAs para conquistar novos negócios.

Leia o estudo de caso completo

Redução do espaço físico com 96 partições lógicas
em 10 servidores físicos

“Nós acreditamos que os servidores IBM Power Systems e o IBM
Storage oferecem importantes vantagens competitivas para nós,
como um provedor de hospedagem”.

Oito horas por mês para gerenciar cada bloco de
computação

2,6 kilowatts consumidos por cada servidor
Voltar ao sumário

Setor: Serviços de computação

Fosen IKT
Para aprimorar a experiência dos cidadãos, cinco municípios da Noruega
recorrem à Fosen IKT para entregar serviços orientados por dados. Como
a demanda e os volumes de dados da plataforma de serviços
compartilhados estão explodindo, a Fosen IKT implementou o
armazenamento IBM FlashSystem para entregar o desempenho, a
disponibilidade e a escalabilidade para o crescimento contínuo.
Leia o estudo de caso completo

Tempos de resposta das aplicações até 50% menores,
ajudando a Fosen IKT a cumprir os rigorosos SLAs

29% de compactação de dados, reduzindo os requisitos de
armazenamento e permitindo o crescimento dos dados

“Com o [IBM FlashSystem] no centro de nossa infraestrutura de
armazenamento, temos a plataforma escalável e de alto
desempenho de que precisamos para desenvolver serviços
inovadores e orientados por dados para nossos clientes”.

Diminuiu o consumo de energia, entregando economias
operacionais
Voltar ao sumário

Setor: Serviços de computação

PROMOS
A PROMOS dá suporte às empresas de gestão de propriedades com
uma ampla variedade de negócios e serviços de implementação,
desenvolvimento e consultoria de TI. Para operar com flexibilidade,
ampliar recursos e impulsionar a agilidade nos negócios, a PROMOS
implementou o SAS S/4HANA no IBM Power Systems (que executa o
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications) e o IBM Storage,
ajudando a simplificar operações e aumentar a lucratividade.

Leia o estudo de caso completo

A redução de 80% dos servidores simplifica as operações e
otimiza os investimentos em infraestrutura

“Executar o SAP S/4HANA no IBM Power Systems oferece aos
nossos clientes um ambiente de TI simplificado e uma solução
pronta para o futuro que podemos adaptar e dimensionar para
atender aos requisitos de negócios”.

Acesso 50% mais rápido a insights úteis, apesar dos
crescentes volumes de dados

Desempenho 25% melhor dos aplicativos de negócios
durante horários de pico
Voltar ao sumário

Setor: Serviços de computação

Shibuya
Ninguém sabe o que está por vir. Para permitir que os clientes
capitalizem todas as oportunidades, a Shibuya cria serviços de TI
personalizados com base no IBM Power Systems e na tecnologia IBM
FlashSystem. Com esses ágeis recursos de TI, a empresa pode
oferecer resiliência, desempenho e escalabilidade excepcionais para
impulsionar os negócios dos clientes.
Leia o estudo de caso completo

Diferencia a Shibuya da concorrência, ajudando-a a
conquistar novos clientes

A disponibilidade de quase 100% facilita uma excelente
continuidade do serviço para os clientes

“Usando a tecnologia flexível e econômica da IBM, podemos
provisionar ambientes de nuvem que correspondem
precisamente às prioridades de negócios de nossos clientes.
Seja um desempenho excepcionalmente alto ou uma
resiliência incrível, temos as ferramentas para oferecer isso”.

Permite que a Shibuya e seus clientes adotem
oportunidades de crescimento
Voltar ao sumário

Setor: Serviços de computação

TM-Solutions e Sourcecom
Os hotéis não podem prever quando um hóspede fará check-in, assim
como uma empresa de transporte também não pode dizer quando uma
remessa será agendada. Para permitir que os clientes de setores 24x7
aproveitem todas as oportunidades de negócios, a TM-Solutions e a
Sourcecom implementaram as soluções IBM Storage para oferecer
suporte a serviços de hospedagem de TI altamente disponíveis,
seguros e de alto desempenho.
Leia o estudo de caso completo

O desempenho até 20 vezes maior se converte em curtos
tempos de resposta para clientes

“Esperamos que o IBM Storage ofereça um desempenho de IOPs
10 a 20 vezes maior que o de nossa infraestrutura anterior.
[Nossos clientes] também notarão um grande impacto sobre os
tempos de resposta”.

A economia de energia de 50% e o baixo TCO proporcionam
preços competitivos

A disponibilidade extremamente alta permite que os
clientes atendam a seus próprios clientes sem interrupção
Voltar ao sumário

Setor: Bens de consumo

Electrolux
Para nos ajudar a levar vidas mais confortáveis, a especialista em
eletrodomésticos Electrolux tem a missão de inovar, com produtos mais
inteligentes e fabricados com menor impacto ambiental. Para oferecer
mais conforto para a vida das pessoas, a Electrolux moveu suas soluções
SAP HANA essenciais para o IBM Power Systems de alto desempenho
(que executa o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications) e o
armazenamento IBM FlashSystem.

Leia o estudo de caso completo

Dá suporte ao crescimento comercial com uma
plataforma expansível para as aplicações críticas
exigentes do SAP HANA

30% de redução nos custos de infraestrutura para
recuperação de desastres, liberando recursos para
inovação.

Os tempos de recuperação 75% mais rápidos protegem
contra o tempo de inatividade, com um Recovery Time
Objective (RTO) de 4 horas.

“O IBM Power Systems oferece uma melhor escalabilidade em
longo prazo e evita o custo e a interrupção de ter que atualizar
nossa infraestrutura de TI regularmente”.

Voltar ao sumário

Setor: Bens de consumo

Groupe Chantelle
Em resposta à demanda dos consumidores por sustentabilidade e ao
ambiente de varejo que passa por mudanças drásticas, o Groupe
Chantelle está reinventando seus negócios de lingerie. A empresa
escolheu os servidores IBM Power Systems (que executam o SUSE Linux
Enterprise Server for SAP Applications e o IBM i) e IBM FlashSystem
para criar uma plataforma flexível e de alto desempenho para soluções
SAP que gerarão uma transformação digital em todos os canais.
Leia o estudo de caso completo

Os 25% de aumento no desempenho por núcleo permite
uma maior capacidade de resposta para os clientes

“Nossos ambientes IBM Power Systems e IBM FlashSystem
complementam nossa flexibilidade (e, portanto, nossa
vantagem competitiva), permitindo a alocação de aplicações
críticas onde faz mais sentido executá-las”.

O aumento de 25% no custo-benefício acelera os retornos
sobre os investimentos em TI

Permite decisões ágeis sobre a TI futura, contribuindo para
a vantagem competitiva
Voltar ao sumário

Setor: Eletrônicos

Blanc und Fischer IT
Services GmbH
A Blanc und Fischer IT Services GmbH, parte da BLANC & FISCHER
Family Holding, trabalhou com a IBM e a Red Hat para padronizar
suas aplicações SAP para o IBM Power Systems, IBM Storage, e Red
Hat Enterprise Linux. De sistemas hídricos para cozinhas a soluções
de IoT para chão de fábrica, a empresa está criando um futuro
sustentável.
Leia o estudo de caso completo

A redução de 50% dos núcleos de processador reduz os
custos de licenças e investimentos

O desempenho 30% mais rápido acelera os fluxos de
trabalho comerciais

“Escolhemos o IBM Power Systems com IBM Storage como a
infraestrutura subjacente porque achamos que ele seja a
plataforma ideal para que possamos combinar as aplicações
críticas existentes de SAP com soluções novas e modernas”.

Até 30% menos instâncias de aplicações necessárias após
a conclusão do projeto de consolidação
Voltar ao sumário

Setor: Energia e serviços públicos

Hall AG e Citynet
O que acontece nos bastidores quando você abre uma torneira ou entra
em seu e-mail em Hall, Áustria? A empresa de serviços públicos Hall AG
trabalha incansavelmente para garantir que tudo corra bem. Para dar
suporte à inovação e à continuidade dos serviços, o prestador de
serviços de TI Citynet modernizou sua plataforma de armazenamento
com o IBM FlashSystem para garantir operações perfeitas na Hall AG.
Leia o estudo de caso completo

A redução de 40% no consumo de energia proporciona uma
economia significativa

“Usando o IBM FlashSystem criado com o IBM Spectrum
Virtualize, podemos executar serviços essenciais de infraestrutura,
como sistemas de controle de usinas elétricas, com confiabilidade,
disponibilidade e desempenho inigualáveis”.

A redução de 50% nos esforços de gestão libera recursos
para inovação

O triplo de aumento da capacidade aprimora os serviços a
cidadãos
Voltar ao sumário

Setor: Energia e serviços públicos

Sira-Kvina Kraftselskap
Quando a produtora norueguesa de energia hidrelétrica Sira-Kvina
precisou atualizar a infraestrutura de armazenamento e otimizar a
gestão de armazenamento de dados, ela escolheu as soluções de
armazenamento totalmente flash da IBM. A solução diminuiu o
custo do armazenamento de dados em 50% e ofereceu à equipe
de TI suporte e ferramentas técnicas mais rápidos e mais
responsivos.
Leia o estudo de caso completo

Redução de 50% dos custos em comparação com a
solução anterior de armazenamento de dados

Latência quase zero do sistema para oferecer um tempo
de resposta mais rápido

Transformação do sistema em uma semana, incluindo
instalação e transferência de dados, sem tempo de
inatividade.

“Com a IBM, não há apenas um fator. Temos gestão de
sistemas, um menor custo por terabyte e suporte na
Escandinávia: o pacote completo é muito melhor”.

Voltar ao sumário

Setor: Energia e serviços públicos

Skagerak Energi
Água é vida. Na Noruega, ela também gera luz. Como uma das maiores
produtoras de hidroeletricidade do mundo, o país está traçando um plano para
oferecer energia limpa, renovável, confiável e acessível geração após geração.
Quando a Skagerak precisou renovar sua antiga infraestrutura, a empresa
escolheu uma solução IBM totalmente flash para transformar dados em
insights que alimentam uma entrega e produção eficientes de energia.
Leia o estudo de caso completo

Processamento 11 vezes mais rápido para proporcionar
relatórios e insights essenciais

“Se você quer processar informações, precisa de alto
desempenho, e por isso escolhemos a IBM”.

5 a 11 vezes de aumento do desempenho em várias
referências em relação à solução anterior de dispositivo de
banco de dados

Uma VDI concebida para disponibilidade e que dá suporte
a transferências de dados precisas e seguras
Voltar ao sumário

Setor: Governo

Ordnance Survey
Os dados geoespaciais são a base de muitos serviços que
subestimamos e desempenharão uma função essencial nas cidades
inteligentes do futuro. A Ordnance Survey, uma agência de
mapeamento do Reino Unido, está guiando a jornada do país rumo à
era digital com as soluções IBM Storage, oferecendo um acesso
rápido e confiável a dados geoespaciais cada vez mais detalhados.
Leia o estudo de caso completo

Liberação de 40 TB pelo IBM Spectrum Control no
primeiro dia, impulsionando a capacidade com zero
investimento em armazenamento.

O fornecimento rápido e confiável de dados dá suporte aos
serviços essenciais e gera inovação

“Com a ajuda do IBM Storage, estamos confiantes de que
poderemos dar suporte à economia digital crescente do Reino
Unido e, ao mesmo tempo, continuar oferecendo um custobenefício excepcional ao contribuinte”.

Alimenta o desenvolvimento de um
modelo digital 3D extremamente preciso do Reino Unido
Voltar ao sumário

Setor: Assistência médica

Groupe Bastide
Ao entregar dispositivos médicos para o setor de assistência médica,
ter uma qualidade consistente é essencial. O fornecedor de rápido
crescimento O Groupe Bastide preserva padrões excepcionais, ao
mesmo tempo em que se dedica a uma estratégia de expansão com
ajuda dos servidores IBM Power Systems (que executam o SUSE
Linux Enterprise Server for SAP Applications) que dão suporte ao SAP
ERP potencializado pelo SAP HANA, o que permite que a empresa
integre novos usuários sem perda de desempenho.
Leia o estudo de caso completo

Libera o caminho para a expansão sem interrupções com
serviços de TI mais flexíveis e escaláveis

“O IBM Power Systems e o IBM Storage são perfeitos para
executar o SAP HANA, e essa combinação nos oferece o que
precisamos para tornar o Groupe Bastide global”.

Voltar ao sumário

Aprimora a produtividade por meio de melhores
experiências do usuário e menos administração de
soluções

Dá suporte à uma continuidade excepcional dos
serviços, com acesso rápido a importantes insights de
negócios.

Setor: Produtos industriais

ARMC
O Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) ajuda a inaugurar a
era da Indústria 4.0 com um sistema de produção industrial orientado por
IA para inspeção visual. O software IBM Visual Insights em um servidor
IBM Power Systems AC922, com um armazenamento IBM FlashSystem de
alta segurança e pronto para a nuvem, ajuda a organização a transformar
ideias inovadoras rapidamente em realidade na produção industrial.
Leia o estudo de caso completo

Oferece velocidades de transferência de imagens de 5
GB/s para apoiar o rápido desenvolvimento de um sistema
inteligente de inspeção visual

Simplifica o treinamento de modelos e a gestão de dados
com ferramentas intuitivas de reconhecimento visual da
IBM, em uma plataforma IBM otimizada para IA

5 dias para entregar uma solução de prova de conceito
(POC) e ajudar uma startup a transformar sua visão em
realidade

“Com o armazenamento FlashSystem conectado a nosso
servidor AC922, podemos fazer download e processar
imagens imediatamente, com o rendimento extremamente
rápido que temos”.

Voltar ao sumário

Setor: Produtos industriais

Bestway Cement

Para aprimorar a eficiência e reduzir os desperdícios, a Bestway Cement
queria acessar dados precisos e oportunos em todos os detalhes: da
matéria prima ao produto acabado. Ao implementar o SAP S/4HANA nos
servidores IBM Power Systems e no armazenamento IBM FlashSystem,
a Bestway Cement obtém insights em tempo real, oferecendo
excelentes resultados ambientais e comerciais.
Leia o estudo de caso completo

80% de redução no número de servidores físicos

“As tecnologias da IBM e da SAP ajudam a Bestway Cement a
realizar mais e consumir menor, o que beneficia a empresa,
suas partes interessadas e o meio ambiente”.

94% de redução no fechamento do mês, de três semanas
para um dia.

Redução drástica dos requisitos de energia, refrigeração
e espaço.
Voltar ao sumário

Setor: Produtos industriais

Höganäs Borgestad AB
Para promover a colaboração e reduzir custos, o grupo Höganäs
Borgestad, especialista em produtos industriais, tomou a decisão
estratégica de fundir suas empresas em uma só marca. Com a ajuda
da Atea Sverige AB, o grupo implementou o armazenamento IBM
FlashSystem para criar uma infraestrutura centralizada de dados
para apoiar essa transformação.
Leia o estudo de caso completo

Dobrou o desempenho do armazenamento, ajudando a
Höganäs Borgestad a responder aos clientes mais
rapidamente.

90% de economia em comparação às ofertas concorrentes
com desempenho equivalente

“O IBM FlashSystem 5000 oferece o mesmo desempenho dos
sistemas de outros fornecedores que custam 10 vezes mais caro!
Ele agrega muitas vantagens, ocupando pouco espaço físico”.

O atual ambiente de armazenamento pode acomodar o
crescimento duplo do porte da empresa
Voltar ao sumário

Setor: Serviços profissionais

Archdiocese Salzburg
As instituições religiosas precisam de uma infraestrutura conectada para
que os membros da comunidade possam permanecer sempre conectados
ao aconselhamento e aos serviços essenciais. Com o IBM FlashSystem, a
Arquidiocese Romano-Católica de Salzburgo (Archdiocese Salzburg) pode
garantir que esses serviços estejam sempre disponíveis para a
comunidade e, ao mesmo tempo, manter a equipe e os padres
conectados.
Leia o estudo de caso completo

Eliminou gargalos e garantiu prestação de serviços e
desempenho ininterruptos

Melhoria de 10 a 20 vezes no tempo de resposta
“Agora, somos muito mais flexíveis em termos de planejamento
da infraestrutura e de integração de novos serviços”.

Economia de US$ 80.000 acessando uma largura de banda
de 10 gigabits
Voltar ao sumário

Setor: Varejo

Clarks
Como a Clarks pode facilitar para os clientes de calçados a compra
do estilo e tamanho certos no momento da inspiração? Trabalhando
com a IBM e a Elyzium, a Clarks mudou para o SAP Business Suite
potencializado pelo SAP HANA no IBM Power Systems para permitir
a rápida criação de várias rotas digitais para o mercado,
maximizando as vendas e garantindo o encaixe perfeito.
Leia o estudo de caso completo

50% de aumento na capacidade de computação, sem
aumentar os custos operacionais.

Provisionamento de serviços digitais 90% mais rápido,
diminuindo o tempo de lançamento de novos canais no
mercado.

“Ao implementar o SAP Business Suite potencializado pelo SAP
HANA em uma nuvem privada de alto desempenho, estamos
fortalecendo nossa capacidade de competir no mercado global
de varejo”.

Desempenho 2 vezes maior das aplicações dos usuários
finais, apoiando uma tomada de decisões mais rápida.
Voltar ao sumário

Setor: Varejo

CRT Services
A CRT Services processa centenas de milhões de vales-refeição
por ano. Com o IBM Power Systems executando as soluções IBM
i e IBM FlashSystem, a CRT processa 4 vezes mais pedidos por
hora e diminuiu duas horas do processamento de lotes durante a
noite. O resultado? Partes interessadas, clientes e proprietários
de restaurantes mais satisfeitos.
Leia o estudo de caso completo

Aumento de 4 vezes na velocidade de processamento

“Com um processamento 4 vezes mais rápido e uma economia de
duas horas em nossas tarefas em lote durante a noite, a solução
IBM está fazendo uma enorme diferença em nossa capacidade de
prestar serviços confiáveis, precisos e oportunos às nossas partes
interessadas”.

Redução de 2 horas do processamento noturno

Mais de 725 milhões de vales-refeição processados
anualmente
Voltar ao sumário

Setor: Varejo

Nowy Styl
A Nowy Styl consolidou sua aplicação crítica de banco de dados Oracle o
ERP da IFS na plataforma IBM LinuxONE, aumentando as velocidades
de processamento essencial em uma média de 450% e adicionando
camadas de segurança e flexibilidade. Trabalhando com o Parceiro
Comercial IBM UpWare, a Nowy Styl aprimorou o desempenho do banco
de dados Oracle com o armazenamento IBM FlashSystem e usou a IBM
Global Financing para acelerar a implementação.
Leia o estudo de caso completo

Aumenta as velocidades do processamento principal do
sistema em 450% para oferecer gestão com informações
essenciais mais rapidamente

Oferece camadas adicionais de segurança por meio de
recursos mais eficientes de criptografia de dados

“Também gostamos do fato de que o FlashSystem 5100
oferece alta disponibilidade para proporcionar uma melhor
resiliência do sistema”.

Ativa mais crescimento para o futuro sem aumentar o
custo geral das licenças de software nem do espaço físico
Voltar ao sumário

Setor: Telecomunicações

Orange Caraïbe
A Orange Caraïbe quer agregar sua qualidade de serviço premiada a
novas linhas de negócios, indo além das telecomunicações. Ao
aprimorar as credenciais ecológicas e o desempenho de seu data
center com a tecnologia IBM FlashSystem, a empresa está
desempenhando seu papel na criação de um mundo digital
responsável que beneficia seus clientes e o planeta.
Leia o estudo de caso completo

A redução de 94% nos requisitos de energia e de 98% nos
requisitos de espaço em rack impulsiona a eficiência

“Nosso consumo de energia diminuiu em 94% quando mudamos
para o IBM FlashSystem, que nos ajuda a tornar nossas operações
muito mais ecológicas e reduz nossos custos de energia em
aproximadamente
94% ao longo de cinco anos”.

A redução de 30% nos tempos de processamento permite
um atendimento ao cliente mais responsivo

Libera os funcionários para se concentrar em inovação,
simplificando a gestão da TI.
Voltar ao sumário

Setor: Distribuição e serviços atacadistas

Reynolds
Os integrantes do setor de serviços de alimentação dependem de uma
fonte confiável de produtos de alta qualidade. Com o armazenamento IBM
FlashSystem de alta disponibilidade e os serviços IBM Power Systems
implementados com a ajuda do Parceiro Comercial IBM Chilli IT, a
Reynolds Catering Supplies garantiu que suas entregas sempre sejam
feitas protegendo a continuidade dos negócios.
Leia o estudo de caso completo

Os serviços ininterruptos ajudam a Reynolds a superar as
expectativas dos clientes e aumentar seus negócios

A economia de 98% nos tempos de backup minimiza os
riscos de interrupção às operações

“A combinação dos servidores IBM Power Systems e
do armazenamento IBM FlashSystem nos proporciona menores
tempos de resposta. Isso significa que podemos avançar mais
rapidamente como uma empresa”.

Acelera o atendimento de pedidos por meio de um
aumento drástico do desempenho da TI
Voltar ao sumário

Inicie sua jornada
Sua organização também pode desfrutar dos benefícios do
armazenamento IBM FlashSystem.
A tecnologia é entregue em várias frentes: resiliência, desempenho,
disponibilidade e muito mais. Ela pode ajudar você a fazer o que já faz
de um modo muito melhor, diminuindo os tempos de resposta e os
custos para liberar recursos para investir em seu futuro. Você também
pode usá-la para impulsionar a inovação, apoiando iniciativas com uso
intenso de dados, como inteligência artificial (IA), ou integrando-a
perfeitamente em uma arquitetura de nuvem híbrida.
Para saber mais sobre o IBM Storage, entre em contato com seu
Parceiro Comercial IBM local ou acesse ibm.com/br-pt/itinfrastructure/storage
Para saber mais sobre o armazenamento IBM FlashSystem, acesse
ibm.com/br-pt/it-infrastructure/storage/flash
Para encontrar as ofertas mais recentes do armazenamento IBM
FlashSystem, acesse ibm.com/br-pt/it-infrastructure/storage/flash/

Para ver mais histórias de clientes, acesse ibm.com/client-success
Voltar ao sumário
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