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Nieustanne reagowanie na
szybkie tempo zmian
Zostań mistrzem cyfrowej transformacji i zastosuj zwinne metody pracy,
dzięki którym napędzisz wzrost i utrzymasz konkurencyjność firmy.
Zoptymalizuj biznesowe modele operacyjne w ramach strategii chmury
hybrydowej w celu zwiększenia efektywności kosztowe i produktywności
oraz stworzenia okazji do innowacji. Aby móc wykorzystać zalety
podejścia opartego na chmurze hybrydowej, liderzy IT potrzebują
elastycznej architektury i wiodących technologii, takich jak AI, w celu
zmodernizowania aplikacji pod kątem zwiększenia zwrotu z inwestycji i
skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek.
MODERNIZACJA PRZYNOSI NATYCHMIASTOWE KORZYŚCI
Przyspiesz transformację cyfrową. Modernizacja aplikacji jest
napędzana potrzebą transformacji biznesu w celu budowania nowych
możliwości i ich szybkiego dostarczania.
Stwórz Kultura kulturę gotową na przyszłość. Opracowuj i dostarczaj
nowe aplikacje i usługi w szybki sposób dzięki zastosowaniu architektury
chmurowej, konteneryzacji i akceleratorów AI.
Przyspiesz udostępnianie. Promuj kulturę automatyzacji i transformacji z
wykorzystaniem sprawdzonych procedur DevOps.
Wdrażaj aplikacje korporacyjne na platformach chmury hybrydowej.
Zwiększ wydajność, automatyzując operacje w hybrydowym środowisku
wielochmurowym.

Co znajdziesz w środku?
Ten praktyczny poradnik zawiera przegląd podejścia IBM do
modernizacji aplikacji.
NAUKA
Podsumowanie koncepcji.

POCZĄTEK
Jak rozpocząć modernizację aplikacji?

NAUKA

Przygotuj swoje aplikacje do
działania w chmurze
Modernizacja istniejących aplikacji ułatwia przejście do chmury z
wszystkimi zaletami tej technologii. Dzięki podejściu opartemu na
mikrousługach chmurowych można wykorzystać skalowalność i
elastyczność charakterystyczną dla chmury. Modernizacja aplikacji
w chmurze pozwala na ich współbieżne działanie i bezproblemowe
połączenie z istniejącymi rozwiązaniami. Bariery ograniczające wydajność
i integrację zostają usunięte, co pozwala wykreować nowe doświadczenia
użytkowników i opracować nowe aplikacje.
PROGRAMUJESZ RAZ, WDRAŻASZ W DOWOLNEJ CHMURZE
Oceń swoje aplikacje. Zidentyfikuj aplikacje, które mogą być łatwo
przeniesione do platformy chmurowej, i te, które będą wymagały
refaktoryzacji.
Twórz aplikacje w szybki sposób. Wykorzystaj kontenery jako podstawę
dla aplikacji i usług.
Zautomatyzuj wdrożenia dla większej produktywności. Potoki DevOps
automatyzują wdrożenia szybko i niezawodnie.
Uruchamiaj i zarządzaj w spójny sposób. Skonsoliduj operacje dla
wszystkich aplikacji w ramach wspólnego podejścia do zarządzania, aby
zagwarantować niezawodność i szybsze rozwiązywanie problemów.

Dowiedz się więcej
Odwiedź witrynę IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Modernizuj swoje aplikacje
szybko i bezpiecznie za pomocą
naszych akceleratorów i narzędzi.

IBM wspiera Twoją drogę do transformacji chmurowej,
zapewniając wiodące technologie i rekomendacje, aby pomóc Ci
osiągnąć wyniki biznesowe.

NAUKA

Droga do modernizacji
Aby wyruszyć w drogę do modernizacji, należy poznać dostępne
podejścia do przebudowy architektury istniejącego środowiska. IBM
Cloud Transformation Advisor pomaga wybrać najlepszy punkt wejścia,
który zapewni korzyści na każdym odcinku drogi. Firma IBM może ułatwić
Ci zrozumienie wzorców i osiągnięcie celów modernizacji.
WYBIERZ PODEJŚCIE, KTÓRE NAJLEPIEJ ODPOWIADA TWOIM
POTRZEBOM
Przeprowadź konteneryzację monolitu. Obniż koszty i uprość operacje poprzez
przeniesienie aplikacji do środowiska wykonawczego w chmurze. Zacznij od
jednej, a następnie zidentyfikuj zestawy aplikacji, aby poruszać się falowo.
Udostępnij zasoby lokalne za pomocą interfejsów API. Interfejsy API
umożliwiają korzystanie z wcześniejszych zasobów, które trudno jest
przenieść do chmury.
Dokonaj refaktoryzacji do makrousług. Rozbij monolity na mniejsze, możliwe do
wdrożenia komponenty, bazując na dojrzałości, cela modernizacji i wymaganiach.
Dodaj nowe mikrousługi. Wprowadzaj innowacje stopniowo, zmniejszaj
złożoność i osiągaj sukces na wczesnym etapie.
Zdemontuj monolit. Stopniowo likwiduj istniejący monolit.
Dowiedz się więcej
Poznaj architekturę modernizacji aplikacji.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Łącz i dopasowuj różne podejścia
w zależności od potrzeb!

Przyspiesz tworzenie aplikacji na każdym etapie.

POCZĄTEK

Budowanie na zaufanym
fundamencie
Platformy kontenerowe, takie jak Kubernetes, stanowią podstawę
do modernizacji aplikacji. Ten oparty na otwartym kodzie
źródłowym system zarządzania kontenerami jest przeznaczony
zarówno dla programistów, jak i pracowników operacyjnych. Dzięki
konteneryzacji programiści mogą traktować konfigurację jak kod, co
pozwala na zastosowanie nowoczesnego zestawu narzędzi DevOps.
IBM dostarcza spójną platformę kontenerową do modernizacji
aplikacji w chmurze IBM Cloud – zarówno publicznej, jak i prywatnej.
OGRANICZ KOSZTY I ZMINIMALIZUJ ZAKŁÓCENIA
IBM Cloud Paks. Gotowe do użycia w przedsiębiorstwie
kontenerowe rozwiązanie programowe służące do modernizowania
istniejących aplikacji i tworzenia nowych aplikacji chmurowych
działających w systemie Red Hat OpenShift.
Platforma kontenerowa Red Hat OpenShift. System OpenShift,
oparty na projekcie orkiestracji kontenerów Kubernetes,
stanowi punkt wyjścia. Mocny fundament oferujący odporność i
bezpieczeństwo jest elementem kluczowy.
Wdrażaj, gdzie tylko zechcesz. Użyj dowolnego dostawcy chmury
publicznej lub prywatnej.

Dowiedz się więcej
Sprawdź rozwiązania IBM Cloud Paks.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM dostarcza chmurowe oprogramowanie korporacyjne
działające na platformie kontenerowej Red Hat OpenShift opartej
na rozwiązaniu Kubernetes.

POCZĄTEK

Ocena portfela aplikacji
Przed przystąpieniem do pracy nad modernizacją aplikacji należy
przeanalizować posiadane zasoby aplikacji i ich dopasowanie do
priorytetów biznesowych. Pomoże to określić najlepszą techniczną
ścieżkę modernizacji i oszacować wymagany nakład pracy.
MODERNIZACJA APLIKACJI TO MODERNIZACJA BIZNESU
Dopasuj działania do priorytetów biznesowych. Określ obszary, w
potrzeby biznesowe skłaniają Cię do modernizacji.
Zrób inwentaryzację swoich aplikacji. Uruchom program IBM
Cloud Transformation Advisor, aby zebrać informacje z istniejącego
środowiska Java i uzyskać zalecenia zalecić dotyczące działań
modernizacyjnych.
Mądrze wydawaj pieniądze na modernizację. Podejmuj lepsze
decyzje, dysponując wiedzą o dopasowaniu portfela aplikacji do
priorytetów biznesowych.

Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z narzędziem IBM Cloud Transformation Advisor.
ibm.biz/cloudta
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Porady oparte na wiedzy
specjalistycznej IBM!

Uzyskaj specjalistyczne porady na temat opcji modernizacji.

POCZĄTEK

Dopasowanie
priorytetów i opcji
Sklasyfikuj portfel modernizacji aplikacji, wybierając optymalną
kombinację technik modernizacji i nakładów wymaganych do
osiągnięcia celów biznesowych.
NIE WSZYSTKIE APLIKACJE SĄ RÓWNE
Uproszczenie. Określ obszary, w potrzeby biznesowe skłaniają Cię
do modernizacji. Uruchom narzędzie IBM Cloud Transformation
Advisor, aby uzyskać jasne informacje dotyczące opcji modernizacji.
Wybierz właściwe podejście do modernizacji. Oceń wszystkie
możliwe opcje modernizacji pod kątem ich złożoności, kosztów i
wartości biznesowej.
Planuj i ustalaj priorytety. Zaplanuj swoją modernizację w oparciu
o dopasowanie nakładów do priorytetów biznesowych. Kilka
pierwszych projektów powinno mieć krótki termin realizacji i
potencjalnie dużą wartość biznesową.

Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z narzędziem IBM Cloud Transformation Advisor.
ibm.biz/cloudta
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Wybierz podejście do modernizacji, opierając się na ramach
czasowych kodu aplikacji i akceptowalnym poziomie ryzyka.

POCZĄTEK

Konteneryzacja aplikacji
Umieszczenie aplikacji w obrazie kontenera to dobry pierwszy krok w
kierunku modernizacji, jednakże wiele aplikacji nie jest zoptymalizowanych
pod kątem kontenerów. Równoważenie obciążenia, obsługa stanu aplikacji i
monitorowanie w aplikacjach skonteneryzowanych są odmienne. W wyniku
tego może zajść potrzeba przepisania części aplikacji. Również procesy
dostrajania wydajności i DevOps muszą być dostosowane do kontenerów.
APLIKACJA JEST JUŻ UMIESZCZONA W OBRAZIE KONTENERA –
CO DALEJ?
Dostosuj swoje aplikacje. Jeśli masz istniejące aplikacje IBM WebSphere
spoza środowiska chmurowego, rodzina produktów IBM Cloud Pak
i IBM WebSphere Hybrid Edition zawierają wstępnie zbudowane
skonteneryzowane oprogramowanie pośredniczące i usługi wspierające
modernizację.
Zmodernizuj procesy DevOps i konfigurację. Automatycznie generuj
potoki dla nowych aplikacji oraz narzędzia orkiestracji, które automatyzują
konfigurację.
Wykonaj konsolidację i standaryzację operacji. Zarządzaj operacjami
opartymi na otwartych technologiach kontenerowych i monitoruj je.

Dowiedz się więcej
Poznaj architekturę modernizacji aplikacji.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Skonteneryzowane oprogramowanie pośredniczące i aplikacje to
element kluczowy nowoczesnego podejścia do rozwoju i operacji.

POCZĄTEK

Wdrożenie nowoczesnej
platformy aplikacji
Przejście do chmury może być dużym i skomplikowanym przedsięwzięciem.
Do określenia najlepszej ścieżki rozwoju dla każdej aplikacji niezbędne
będzie dokładne przejrzenie zasobów biznesowych i przygotowanie
infrastruktury. Jeśli pracujesz na platformie WebSphere, możesz skorzystać
z narzędzia Transformation Advisor (element rozwiązania IBM WebSphere
Hybrid Edition) w celu ułatwienia tego procesu.
STRUKTURA CHMUROWA GOTOWA NA PRZYSZŁOŚĆ
Buduj mikrousługi w chmurze. Twórz nowe aplikacje w IBM WebSphere
Liberty – lekkim środowisku wykonawczym zoptymalizowanym dla chmury.
Wprowadzaj nowe usługi. Użyj kontenerów IBM WebSphere Liberty do
modernizacji i rozszerzenia istniejących aplikacji WebSphere.
Wykonaj migrację niezmienionych aplikacji. Konteneryzuj tradycyjne
aplikacje IBM WebSphere i korzystaj ze wspólnych usług operacyjnych, w
tym logowania i monitorowania.
Przyjmij standardowe operacje. Uzyskaj skalowalność, dostępność,
łatwość utrzymania i bezpieczeństwo dzięki Kubernetes.

Dowiedz się więcej
Poznaj architekturę modernizacji aplikacji.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Nakłady poniesione na inwestycje w aplikacje WebSphere
dobrze służyła Twojej firmie. Wykonaj ich migrację na chmurową
platformę kontenerową i rozszerz ich zasięg o nowe aplikacje
chmurowe za pośrednictwem interfejsów API.

POCZĄTEK

Refaktoryzacja
Refaktoryzacja to proces zastępowania istniejącego, trudnego do
obsłużenia kodu nowym, lepszym kodem w sposób fragmentaryczny.
Dotychczasowy monolit jest demontowany poprzez stopniowe
zastępowanie każdej funkcji biznesowej.
INTELIGENTNA MODERNIZACJA
Produktywność. Refaktoryzacja aplikacji do mikrousług poprawia
efektywność programistów i pozwala na szybkie wydanie większej
ilości kodu.
Skalowalność. Refaktoryzacja do bardziej skalowalnej architektury
powinna być wykonywana stopniowo. Ważne jest, aby na każdym
etapie procesu refaktoryzacji była dostarczana faktyczna wartość
biznesowa.
Konteneryzacja. Przepakuj system monolityczny do kontenera
Websphere Liberty lub Open Liberty. Następnie, w miarę wydzielania
funkcji biznesowych do nowych mikrousług, dodawaj do swojego
rozwiązania nowe kontenery. Użyj narzędzia IBM Mono2Micro w celu
identyfikacji optymalnych kandydatów na mikrousługi.

Dowiedz się więcej
Poznaj architekturę modernizacji aplikacji.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Stopniowe zastępowanie monolitu zapewnia efektywność i
wartość biznesową na każdym etapie.

POCZĄTEK

Udostępnianie i integracja
W przypadku niektórych istniejących aplikacji najlepszym rozwiązaniem
jest ich udostępnienie w postaci interfejsów API, które z kolei mogą być
w prosty sposób używane do tworzenia nowych funkcji rozszerzających
istniejące możliwości aplikacji. Za pomocą tych interfejsów API można
następnie integrować w ekosystemie przyszłe aplikacje. Działające
w systemie Red Hat® OpenShift® rozwiązanie IBM Cloud Pak for
Integration zapewnia swobodę wdrażania i uruchamiania obciążeń w
środowisku lokalnym oraz w chmurach prywatnych i publicznych.
NOWA WARTOŚĆ BIZNESOWA Z ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW
Udostępnianie. Udostępnij istniejące zasoby jako interfejsy API REST
w celu zapewnienia łatwego dostępu z dowolnego punktu końcowego.
Zarządzanie. Obejmij interfejsy API kontrolą zarządczą, aby poprawić
bezpieczeństwo, wydajność i widoczność.
Wykorzystanie. Nowe aplikacje mogą bazować na udostępnionych
interfejsach API istniejących aplikacji bez konieczności modyfikowania
tych ostatnich.

Dowiedz się więcej
Poznaj rozwiązanie IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Uprość zarządzanie architekturą integracji i obniż koszty dzięki
rozwiązaniu IBM Cloud Pak for Integration.

POCZĄTEK

Modernizacja operacji
Po przekazaniu aplikacji do produkcji należy nią zarządzać. Zarządzanie
i operacje dotyczące usługi przetwarzania w chmurze odnoszą się do
aspektu operacyjnego aplikacji i usług. Aplikacje są monitorowane w
celu zapewnienia dostępności i wydajności zgodnie z umową dotyczącą
poziomu usługi. Wraz ze wzrostem zwinności metod projektowania,
testowania i wydawania nowych funkcji zarządzanie usługą również musi
ulegać transformacji w celu zapewnienia obsługi nowego podejścia.
UDOSKONALONE OPERACJE W CHMURZE
Projektowanie pod kątem zarządzania. Programiści korzystają z
zestawu standardów i rozwiązań, aby stworzyć aplikację łatwą do
zarządzania i upewnić się, że będzie ona spełniać założenia dotyczące
poziomu usługi.
Monitorowanie i rejestrowanie. Korzystając z narzędzi platformy
kontenerowej, monitoruj metryki i dzienniki w celu określenia kondycji
aplikacji. Działaj proaktywnie i rozwiązuj problemy jeszcze zanim
dostrzegą je użytkownicy.
Komunikacja i współpraca. Używaj narzędzi i automatyzacji, w tym
aplikacji do rozmów sieciowych oraz systemów śledzenia problemów
i projektów, aby zapewnić bieżący dostęp do informacji wszystkim
zainteresowanym.
Dowiedz się więcej
Poznaj architekturę zarządzania usługami.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/
serviceManagementArchitecture

20

Skonteneryzowane oprogramowanie pośredniczące i aplikacje to
element kluczowy nowoczesnego podejścia do rozwoju i operacji.

POCZĄTEK

Czym są rozwiązania IBM
Cloud Pak?
IBM Cloud®Paks to oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie dla chmury
hybrydowej, które może pomóc w realizacji pełnego wdrożenia inteligentnych
przepływów pracy w przedsiębiorstwie w celu przyspieszenia transformacji
cyfrowej. Skorzystaj z zalet rozwiązania IBM Watson®, aby zastosować w
przedsiębiorstwie sztuczną inteligencję w celu przewidywania i kształtowania
przyszłych wyników, automatyzowania złożonych procesów, optymalizowania
czasu pracowników oraz generowania bardziej przydatnych i bezpiecznych
doświadczeń klientów.
Opierając się na systemie Red Hat® OpenShift®, projektuj aplikacje raz i wdrażaj
je w dowolnym miejscu oraz w każdej chmurze, integruj zabezpieczenia w całym
środowisku informatycznym firmy i automatyzuj operacje z zapewnieniem
widoczności na potrzeby zarządzania. Rozwiązania IBM Cloud Paks mają wspólną
platformę komponentów biznesowych, które przyspieszają projektowanie,
gwarantują bezproblemową integrację oraz pomagają usprawnić współpracę i
efektywność.

Dowiedz się więcej
Sprawdź rozwiązania IBM Cloud Pak
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Pak for Data. Uprość zarządzanie danymi, nadzór i analizę oraz
analitykę danych dzięki w pełni zintegrowanej, skonteneryzowanej chmurowej
platformie danych i sztucznej inteligencji. Korzystając z systemu Red Hat
OpenShift, możesz przyspieszyć swoją podróż w kierunku zastosowania
sztucznej inteligencji dzięki otwartej platformie działającej lokalnie i w dowolnej
chmurze.
IBM Cloud Pak for Business Automation. Wdrażaj aplikacje w dowolnej
chmurze, korzystając z narzędzi niewymagających pisania rozbudowanego
kodu dla użytkowników biznesowych, oraz dzięki wglądowi w wyniki w czasie
rzeczywistym dla menedżerów. Przenoś istniejące środowiska wykonawcze
automatyzacji bez modyfikowania aplikacji i przeprowadzania migracji
danych. Automatyzuj na dużą skalę, uniezależniając się od produktów jednego
dostawcy.
IBM Cloud Pak for Watson AIOps. Wdrażaj zaawansowane, łatwe do
zrozumienia rozwiązania sztucznej inteligencji w całym łańcuchu narzędzi
ITOps, aby sprawnie oceniać, diagnozować i rozwiązywać problemy dotyczące
obciążeń. Zwiększ szybkość reakcji i obniż ryzyko, umieszczając sztuczną
inteligencję w centrum działań IT.
IBM Cloud Pak for Integration. Zautomatyzuj integracje, aby poprawić
szybkość i jakość działania aplikacji. Osadź sztuczną inteligencję i automatyzację
w całym cyklu życia integracji poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji do
rzeczywistych danych operacyjnych w celu identyfikacji problemów i zaleceń
oraz zagwarantowania ciągłego rozwoju. Pozwoli to przyspieszyć proces
opracowywania integracji, obniżyć koszty, zwiększyć wydajność operacyjną oraz
utrzymać bezpieczeństwo, nadzór i dostępność.
IBM Cloud Pak for Network Automation. Przekształć sieć za pomocą opartej na
sztucznej inteligencji platformy chmurowej Telco, aby umożliwić automatyzację
operacji sieciowych, rozwinąć operacje w modelu bezobsługowym (zero-touch),
obniżyć koszty operacyjne i szybciej dostarczać usługi.
IBM Cloud Pak for Security. Ujawniaj ukryte zagrożenia, podejmuj bardziej
świadome decyzje oparte na ryzyku i szybciej reaguj na incydenty. Za pomocą
otwartej platformy bezpieczeństwa połącz się z istniejącymi źródłami danych w
celu uzyskania głębszych analiz oraz przyspiesz działanie dzięki automatyzacji.

POCZĄTEK

Projektowanie aplikacji
na dziś i na jutro
Rozwiązanie IBM® WebSphere® Hybrid Edition zapewnia narzędzia
umożliwiające zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów i
maksymalizację zwrotu z inwestycji. Możesz modernizować dotychczasowe
aplikacje za pomocą zintegrowanych narzędzi IBM, a także szybciej tworzyć
nowe aplikacje projektowane od podstaw z myślą o chmurze, przeznaczone
do wdrażania w dowolnym środowisku chmurowym.
NARZĘDZIA TWOJEGO SUKCESU
Optymalizacja istniejących uprawnień. Dostosuj uprawnienia na
podstawie bieżących potrzeb biznesowych. Przeprowadź migrację rdzeni
IBM WebSphere i IBM WebSphere ND do rozwiązania IBM WebSphere
Liberty, aby zwiększyć moc obliczeniową i zmniejszyć koszty.
Modernizacja aplikacji. Skorzystaj z narzędzi IBM Cloud® Transformation
Advisor i IBM Mono2Micro, aby ocenić gotowość aplikacji do pracy
w chmurze. Oceń złożoność migracji i poznaj opcje korzystania z
kontenerów i mikrousług.
Nowe aplikacje z możliwością pracy w chmurze. Przygotuj swoje
środowisko w taki sposób, aby wszystkie nowe aplikacje mogły być
tworzone bezpośrednio w chmurze dzięki IBM Websphere Liberty.
Dowiedz się więcej
Zobacz rozwiązanie IBM WebSphere Hybrid Edition.
https://www.ibm.com/cloud/websphere-hybrid-edition
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Modernizacja
przyrostowa i ciągła
IBM Services zapewnia umiejętności, metody i narzędzia, które mogą
pomóc w ciągłej modernizacji i tworzeniu aplikacji oraz zarządzaniu
nimi w celu osiągnięcia celów biznesowych i informatycznych.
Stwórz plan rozwoju modernizacji. Opracuj plan rozwoju modernizacji
aplikacji oparty na wzorcach i rozwiązaniach modernizacyjnych
oraz wspierany przez naszą architekturę modernizacji aplikacji, aby
zminimalizować ryzyko i zapewnić szybkie dostarczanie.
Przyspieszanie podróż na drodze do modernizacji za pomocą
narzędzi i akceleratorów. Zmodernizuj portfel aplikacji, korzystając
z narzędzi i akceleratorów IBM oraz zasad DevSecOps, aby skrócić
czas wprowadzenia na rynek i zyskać przewagę konkurencyjną w
zmieniającej się branży.
Dostarczaj w oparciu o nowy model operacyjny. Aby utrzymać
wartość, Twój program modernizacji wymaga zmiany modelu
operacyjnego. IBM może pomóc Ci zaprojektować elastyczną
platformę, która spełni przyszłe potrzeby dzięki opartym na sztucznej
inteligencji narzędziom zapewniającym orkiestrację i automatyzację
procesów modernizowania aplikacji.

Dowiedz się więcej
Zwiększ sprawność działania dzięki modernizacji aplikacji.
https://www.ibm.com/services/cloud/modernize-applications
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Zmodernizuj aplikacje pod kątem sprawności, szybkości i skali we
współpracy z IBM Services.
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IBM Garage – szybsza
modernizacja
Modernizacja może przybierać różne formy, a całkowite
przekształcenie wszystkich aplikacji nie jest możliwe.
Przeprowadzenie modernizacji na dużą skalę jest ryzykowne, dlatego
najlepiej jest rozbijać działania na mniejsze projekty o wymiernych
efektach. Twoje cele to szybsze uzyskanie wartości, ciągła
modernizacja, częste dostarczanie i ograniczenie ryzyka. Eksperci
IBM Garage mogą w tym pomóc.
REFAKTORYZACJA TYLKO TAM, GDZIE JEST KONIECZNA
Współtworzenie. Zidentyfikuj możliwości modernizacji biznesowych.
Zdefiniuj i stwórz produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności
ze swoim zespołem, uzyskaj informacje zwrotne i wspólnie stwórzcie
rozwiązanie.
Współwykonywanie. Zarządzaj ryzykiem, wybierając właściwe
podejście do modernizacji swoich aplikacji. Przyspiesz modernizację
dzięki automatyzacji i technologii.
Współpraca. Wzmocnij produkcję, ustandaryzuj operacje i popraw
efektywność procesów DevOps swoich aplikacji.

Dowiedz się więcej
Odwiedź witrynę IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Modernizuj swoje aplikacje szybko
i bezpiecznie za pomocą naszych
akceleratorów i narzędzi.

Skontaktuj się z ekspertami IBM Garage!
Plan modernizacji chmury

Planowanie
MVP
Warsztaty
projektanckie

Pomiar efek

Testowanie, pilotaż,
weryfikacja

tów

s!!

Sukce

Uwzględnienie
opinii

IBM Garage oferuje wyjątkowe podejście umożliwiające ciągłe
projektowanie i dostarczanie atrakcyjnej strategii modernizacji w
obszarach przedsiębiorstwa, projektowania i operacji.

Uwagi:
IBM WebSphere Hybrid
Edition: wprowadzenie!

https://www.ibm.com/cloud/
ed
websphere-hybrid-edition/get-start

ziem IBM
Zapoznaj się z narzioęd
Advisor
Cloud Transformat n
ibm.biz/cloudta

Architektura moderniz

acji aplikacji

https://www.ibm.com
loud/garage/
architectures/applicat/c
ion-modernization

Poznaj rozwiązanie Cloud
Pak for Integration
https://www.ibm.com/cloud/
cloud-pak-for-integration

M

Zobacz usługi modernizacyjne IB
d/
https://www.ibm.com/services/clou
modernize-applications

Odwiedź IBM Garage

https://www.ibm.com/garage

Weź udział w kursieMethod" i
„Explore the Garage
otrzymaj dyplom!
d-course

ibm.biz/explore-metho
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