Quais são os objetivos
de negócio que você
precisa atingir em 2020?

Na retomada econômica, destacar-se de forma inteligente
exigirá um diagnóstico profundo de alguns aspectos vitais
da sua infraestrutura, como:

– Economia de custos e modalidades de consumo flexível
– Experiência operacional característico de nuvem
mas com governança on-premises
– Velocidade de resposta ao mercado
– Agilidade, segurança e escalabilidade para as
Aplicações de missão crítica
– Capacidade de expandir e/ou escalar no momento certo

Para responder à estes desafios, a nuvem híbrida é vista como a principal
estratégia segundo pesquisa Red Hat Global Customer Tech Outlook.*

Servidores IBM POWER9 Gen4

O principal aspecto de qualquer arquitetura ou design de nuvem híbrida é
garantir que ele suporte uma estratégia de "data-application-first". Se você
está pensando em uma estratégia de nuvem híbrida ou já está embarcando
nessa jornada, há uma solução que você precisa considerar. →

A melhor solução para uma infraestrutura on-premises ou multicloud
híbrida agora conta com compartilhamento de capacidade de acordo
com a necessidade.

A infraestrutura planejada para desempenho e
segurança para seus dados e aplicações

Com as novas versões dos servidores Power Systems de 1 e 2-sockets,
agora é possível aproveitar a flexibilidade da nuvem pública em seu data
center local ou em uma arquitetura de nuvem híbrida. E tudo isto com o
desempenho e a confiabilidade característicos da plataforma Power, uma
arquitetura sólida e perfeita para as aplicações críticas e/ou que demandam
alta capacidade ao lidar com dados.

Pronto para Dados e pronto pra nuvem: Baixa latência e
maior velocidade de transferência de dados com o suporte
ao BUS PCIe de 4ª geração e maior capacidade NVMe
interno, além da maior BW de memória para lidar com
alta transferência de dados

A performance certa no lugar certo e na hora certa: Capacidade para
operar ajustes de processamento entre máquinas físicas diferentes com o
novo Enterprise Pools 2.0

Mais eficiência com menos servidores: Comporta 3.2x**
mais containers por core versus x86. Redução de custos de
software: compartilhe pools de processadores através das
VMs e container pods.

SAP HANA on Power Virtual Server: agora também é possível
implementar o SAP HANA em Cloud Híbrida com o IBM Power Virtual Server,
com o selo SAP Certified IaaS, aumentando a flexibilidade que a plataforma
Power entrega aos clientes SAP HANA. Com esta nova solução, combinamos
a flexibilidade e a escolha da nuvem híbrida para os clientes da SAP, desde
o clássico SAP ECC ao SAP S/4 HANA em Linux. O IBM Power Systems
ampliou sua liderança em performance com certificado SAP, com a oferta
de servidor virtual IBM Power Systems, líder em desempenho no benchmark
SAPS publicado pela SAP***.

Sua jornada para a multicloud híbrido começa aqui.
Encontre a melhor solução:

Navegue pelos conteúdos sobre soluções de infraestrutura
IBM Power Systems.

Agende uma conversa →

Explore aqui →

*Source: 2020 Red Hat Global Customer Tech Outlook survey. Conducted by Red Hat via Qualtrics, August-September 2019
**3.2X greater containers/core is based on 174 containers/20 cores for Power L922 and 98 containers/36 cores for Intel
Xeon. – (2,531/20)/(2,290/36) = 3.2
*** Result as on July 21, 2020. IBM Power Systems Virtual Server E980 in cloud environment on the two-tier SAP SD
standard application benchmark running SAP enhancement package 5 for the SAP ERP 6.0 application; 16 sockets / 160
cores / 1280 threads, POWER9; 3.9GHz, 16384 GB memory, 164,008 SD benchmark users running AIX® 7.2 and DB2® 10.5,
Certification #: 2020020. Source: http://www.sap.com/benchmark. SAP and all SAP logos are trademarks or registered
trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries. All other product and service names mentioned are the
trademarks of their respective companies.

