Mídia e entretenimento
Desafio de negócios
Para lançar um serviço criado para
transformar o modelo padrão de jogos
baseados em hardware, a LiquidSky
queria uma plataforma de nuvem forte com
rede de baixa latência.

Transformação
“Testamos a Amazon e muitas
outras plataformas de nuvem, mas
nenhuma delas tem a rede que a
IBM tem”.
Ian McLoughlin, diretor-executivo
e cofundador da LiquidSky

Benefícios de negócios
Inovação na área de jogos
com um serviço de streaming
de baixa latência inédito
desenvolvido com tecnologia
da Nuvem IBM

Ampliação para crescer
com servidores em nuvem
disponíveis para implementação
em apenas uma hora

Redução dos custos

com largura de banda
e servidores bare metal
eficientes entre data centers,
gratuitamente

Depois de avaliar fornecedores de nuvem
que incluíram a Amazon Web Services, a
LiquidSky escolheu uma solução de hosting
do IBM® Cloud® baseada na rede altamente
otimizada da plataforma. A empresa
forneceu servidores do IBM Cloud em
48 data centers da Nuvem IBM no mundo
inteiro, criando a infraestrutura em nuvem
híbrida ideal para seu serviço de streaming.

LiquidSky
Transformando o modelo de
entrega de jogos com um
serviço desenvolvido com
tecnologia da Nuvem IBM
A LiquidSky surgiu em 2014 com o objetivo de lançar uma solução de jogos de
latência muito baixa que transforma qualquer dispositivo em um computador
de alto desempenho para transmitir os títulos mais recentes em streaming.
Com o serviço da LiquidSky, os gamers encontram a eficiência de computação
de que precisam na nuvem, eliminando investimentos em hardware e reduzindo
drasticamente os custos dos jogos.

Ian McLoughlin,
diretor-executivo
e cofundador da
LiquidSky

Componente da solução
• IBM® Cloud®

CONFIRA
https://www.ibm.com/cloud-computing/
br-pt/promo-500-off/
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