IBM Power Virtual
Servers na IBM Cloud
IBM Cloud ™ é o único provedor
de nuvem pública em escala global
a oferecer a tecnologia IBM Power
com uma experiência completa
de IaaS.

Provisionamento rápido e de autoatendimento, gerenciamento
flexível para nuvem híbrida ou modelos completos de nuvem pública
e acesso a um stack de serviços corporativos IBM Cloud - todos com
cobrança de pagamento conforme o uso, que permite facilmente
escalar verticalmente.
Os clientes IBM Power® Systems que normalmente dependiam
apenas de infraestrutura local podem agora estender seus recursos
de Power IT de forma rápida e econômica para servidores virtuais
IBM Power Systems.

Agilizar projetos baseados em
AIX, IBM i, Linux
Implante em minutos um
ambiente sandbox separado
e seguropara que os usuários
de Power Systems possam
desenvolver etestar suas cargas
de trabalho, experimentar novas
versões desistemas operacionais
ou o hardware mais recente
disponível.Depois de concluído,
basta desligá-lo. Os clientes têm
a opçãode trazer sua assinatura
Linux para executar no IBM
Cloud Power.

Execute cargas de trabalho
organizacionais doPower na
nuvem, incluindo seu SAP®
O IBM Cloud Power Virtual
Serves alcançou a pontuação de
benchmark SAP mais alta entre
os provedores de nuvem,
quase o dobro dos resultados
dxo principal concorrente x86.
Crie um ambiente de nuvem
híbrida ou execute uma
migraçãocompleta para a
nuvem, mantendo a experiência
conhecida e odesempenho
local do Power.

Saiba mais em:
ibm.com/cloud/power-virtual-server

CIOs e gerentes de TI que usam ambientes AIX, IBM i e Linux *
gostam do desempenho e a confiabilidade de sua infraestrutura
de sistemas de Power. Mas essa infraestrutura requer um grande
compromisso local, o que os torna menos flexíveis do que gostariam
de ser. O IBM Cloud oferece aos clientes a capacidade de ativar
recursos do Power Systems de forma rápida e fácil na nuvem pública.

Recuperação de desastres
sem duplo compromisso
Atualmente, os clientes Power
têm sido limitados a construir
seuspróprios datacenters,
contratar serviços de colocation
ou hostingpara estabelecer DR.
Agora, com a IBM Cloud, os
clientes obtêmuma alternativa
acessível sem compromisso
de prazo. Alcance os objetivos
do cliente e aumente as
contratações!

Os clientes que
desejam ser mais
flexíveis com seus
ambientes podem
usar essa opção para
aproveitar a nuvem
para a computação.

