Aonde você
quiser ir.
Juntos desenvolvemos
novas formas de trabalho

Evoluindo para
lidar com o
Novo normal
Este é um momento incomum
e, para lidar com ele, são
necessárias formas de trabalho
inovadoras e excepcionais.
Agora, flexibilidade e adaptação
não são mais apenas meras
opções, mas sim necessidades.
Por que é essencial tomar um novo rumo?
Com o aumento da demanda por trabalho e
monitoramento remotos, seus clientes esperam
soluções imediatas, ágeis e eficazes, intimamente ligadas
à cooperação e à confiança. Em situações como essas,
você também precisa de alguém em quem confiar.
A crescente complexidade operacional precisa ser
contida e controlada de maneira firme para garantir
a flexibilidade necessária para inovar com rapidez.
É por isso que fornecemos tecnologias de código
aberto em nuvem que, integradas a ofertas que
permanecem como sua propriedade intelectual,
capacitam processos automatizados e eficientes.
É um conjunto completo de suporte desenvolvido
para transformar suas ideias em lucro a partir de
clientes satisfeitos e novos fluxos de receita.
A chave é a colaboração: então vamos ver como você
pode usar isso em seu benefício.

Suas necessidades são a base de
nossas soluções e suporte

A preparação eficaz do ponto de vista estratégico
para novas formas de trabalho gira em torno de
seis requisitos principais:
• Capacidade de gerenciar nuvens de diversos
provedores com uma abordagem unificada
• Automação de sistemas centrais de TI e
entrega de serviço
• Plataformas flexíveis, diversificadas e seguras
como base para os seus serviços, sem
aprisionamento tecnológico de provedores
• Tecnologia emergente, aberta e de confiança
• Conhecimento e insights de especialistas
• Recursos para go-to-market e alcance global
Esses desafios podem realmente ser transformados
em oportunidades ao possibilitar a automatização de
processos e a redução de complexidade, o que, em troca,
leva ao desenvolvimento contínuo e flexível das operações.
E tudo isso é obtido pela integração de tecnologias de
código aberto na nuvem às suas ofertas.

“Foi fácil integrar a API do Watson à nossa
solução para reduzir o tempo de detecção e o
impacto global de incêndios florestais para as
pessoas, economias e sociedades”.
Vasco Correia, Diretor, International Business, Compta

Suas soluções integrando nossa tecnologia
inovadora
Integrar a tecnologia SaaS de ponta da IBM e as ferramentas
de desenvolvimento às suas soluções é o caminho mais
rápido para acelerar o crescimento dos negócios.
A solução de sua empresa continua exclusivamente sua,
de acordo com seus termos e condições.

Entretanto, os custos de desenvolvimento diminuem e os
lucros aumentam. O preço da tecnologia integrada é
baseado no nível de comprometimento escolhido
por você, o que permite um modelo de custo
previsível e facilmente estabelecido.
O principal é que você ainda pode integrar seções prontas e
reutilizáveis de código usando a IBM Code Library, acessar
mais de 190 serviços e APIs de ponta
ou implantar clusters do Red Hat OpenShift na nuvem
pública da IBM com apenas alguns cliques.
E, caso você esteja protegendo dados em DBaaS na
nuvem pública ou otimizando a segurança da sua própria
solução de nuvem híbrida, a nuvem pública da IBM é a
única que fornece tecnologia criptográfica à prova de
adulteração com recursos exclusivos como Keep Your
Own Key (KYOK).
A nuvem, os dados e as análises de dados da IBM e os
recursos de inteligência artificial podem fornecer inteligência
às suas ofertas, ampliar a capacidade dos seus dados,
digitalizar transações com blockchain e muito mais.

Inserção no mercado global
Operando por meio de uma rede mundial, a IBM fornece
suporte “go-to-market”, o que dá visibilidade mundial à
sua solução.
Você também pode criar e ampliar seu marketing digital
com fundos de crescimento, co-marketing e a plataforma
de automatização de marketing sem custos da IBM.
Assim, ajudamos você a obter possíveis novos clientes no
mundo todo enquanto vende e fornece suas ofertas por meio
de mercados digitais, como o mercado de nuvem aberta da
Red Hat.
Se você quiser saber de mais alguma coisa, é só perguntar!

“O motivo de termos escolhido o IBM Cloud
Object Storage como parte da nossa plataforma
é o fato de ser super escalável, ter ótimo custobenefício e ser realmente muito rápido
de provisionar”.

Além disso, você só precisa criar uma vez para implementar
em qualquer lugar de uma nuvem aberta e segura.

Ben Foakes, Fundador e Diretor executivo da BASE Media Cloud

Uma parceria baseada em confiança
e desenvolvida para o crescimento

Os próximos passos dependem de você

Você está preparado para desbloquear recursos
elaborados não apenas para ajudá-lo a criar soluções
rápidas e dimensionáveis, mas também para garantir que
você se destaque no mercado?
Junto com opções financeiras flexíveis, que permitem que
você gerencie o fluxo de caixa e a flexibilidade, nós
fornecemos conhecimentos essenciais em setores
estratégicos como o bancário, de varejo, saúde e seguro.
Nosso ecossistema global de clientes, parceiros de
confiança e grandes especialistas também está à sua
disposição em mais de 170 países, oferecendo
conhecimento local e insights inovadores.”
Então, enquanto nossas habilidosas equipes de
desenvolvimento ajudam você a refletir sobre suas ideias por
meio da co-criação, você pode desenvolver habilidades
próprias de marketing, vendas e técnicas a partir de cursos de
treinamento personalizados e mapas de competência.
Estaremos ao seu lado quando você estiver pronto para se
inserir no mercado com suas soluções revolucionárias.”

Deseja explorar formas de trabalho mais ágeis e
eficientes? Então faça uma consulta personalizada
com nossos consultores técnicos para ter uma
orientação personalizada.
Mas, se você já está pronto para testar
instantaneamente mais de 190 serviços e APIs
inovadores, comece agora mesmo usando
US$ 12.000 de créditos gratuitos da IBM Cloud.
De qualquer forma, juntos desenvolveremos
novas formas de trabalho.

