Use os insights de IT Economics para ajudar seus clients a efetuarem decisões informadas sobre TI .
Utilize a consolidação de workloads para diminuir os
custos de TI

Testes internos na IBM e dados dos ambientes de clientes mostram
uma taxa de consolidação entre 10 até 32.5 cores de ambiente
distribuído para um core de IFLs em IBM Z® ou LinuxONE levando a
custos menores em softwares e em outras despesas de TI.
Leia em IBM IT Economics paper e compartilhe com seus clientes

O seu cliente está tendo
dificuldades para justificar
uma aquisição?
Eles entendem a proposição
de valor de uma estratégia de
hybrid cloud em IBM Z ou
LinuxONE?
Eles sabem o quanto eles podem economizar ao consolidar os
workloads Linux em cores IFL em LinuxONE ou em IBM Z ?
Estas são algumas das mais comuns requisições de análises de
IT Economics que recebemos dos vendedores IBM para ajudar a
acelerar o fechamento das oportunidades de IBM Z e LinuxONE, e
nosso time pode ajudar você também.
Envie uma solicitação para IT.Economics@us.ibm.com ou
vpenna@br.ibm.com para uma análise sem custos para ajudar seu
cliente em uma decisão informada de TI baseada em
quantificação de valores e economia com IBM Z ou LinuxONE
Compartilhe este Flyer e FAQ

Reduzindo a pegada de CO2 da computação

Entenda como a consolidação de dados e aplicações em uma
infraestrutura única e robusta como IBM Z ou LinuxONE pode
contribuir para um ambiente de TI mais sustentável em termos
ambientais e o porquê empresas em todo o mundo estão
escolhendo IBM Z e LinuxONE ao invés de soluções
distribuídas..
Envie este paper para os seus clientes.

Valores de TI e Análise de Custos
Uma análise de TI especifica sem custos para alcançar os
requerimentos de negócios.
Visite: ibm.com/iteconomics e ibm.com/partnerworld/iteconomics
Subscreva nos novos eventos e na divulgação das novas pesquisa
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