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Introdução
Por que modernizar? Por que agora?

Conteúdo:

As mudanças constantes no mercado de TI podem trazer
impactos significativos para as empresas que tentam atender às
demandas de um mundo sempre conectado. O gerenciamento
e a modernização de processos e operações de missão
crítica continuam sendo prioridades para os líderes de TI que
querem encontrar novos diferenciais competitivos e novas
oportunidades em um ambiente que muda com frequência.
Na verdade, quatro de cada cinco executivos apontaram que
a empresa deles precisa fazer uma transformação rápida,
que inclui a modernização das aplicações na plataforma,
para acompanhar a concorrência.1 A necessidade de mudar
rapidamente pode criar desafios se pensarmos nas mudanças
necessárias nas ferramentas, nos processos e na cultura que os
provedores de TI precisam considerar. É essencial ter recursos
disponíveis para se adaptar, fazer a modernização e enfrentar os
novos desafios de negócios.

Este guia traz uma visão geral de alto nível da
estratégia da IBM para modernizar aplicações
com mais rapidez e menos custos e riscos
usando o IBM® ZSystems e soluções de nuvem
pública juntos para iniciar sua jornada de
modernização.

Uma abordagem contínua
À medida que as empresas se transformam, elas precisam
acessar ou modificar aplicações e dados para se manterem
competitivas, protegidas e inovadoras. A questão não é se as
aplicações precisam ser modernizadas, mas sim como isso deve
ser feito.
Por onde começar? Quais são as melhores formas de gerar
resultados para a empresa com o menor custo e risco?
Uma abordagem especializada
Veja práticas recomendadas e as soluções mais recentes
para modernizar suas aplicações primeiro e, depois, os dados
e a infraestrutura. Você também vai conhecer uma abordagem
criada para ser ágil, segura e econômica.
Supere desafios comuns
Identifique e evite alguns dos problemas comuns que as
empresas enfrentam para poder embarcar nessa jornada de
modernização.
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Conheça
Um resumo dos conceitos e das soluções
Comece já
Dicas para iniciar a jornada de modernização
da sua empresa

Conheça
Crie seu caso de negócio para
a modernização

certo de tecnologias (e às ferramentas mais modernas) para dar
asas à criatividade e criar experiências incríveis para os clientes.

A modernização é o processo de atualizar uma aplicação para que
ela possa ser mantida, ampliada, implementada e gerenciada de
uma forma que ajude as empresas a atender às necessidades atuais
e futuras. Com essa iniciativa, as empresas podem obter vários
benefícios técnicos e de negócios. Vamos analisar alguns deles.

Faça a integração completa de uma
arquitetura de nuvem híbrida

“A modernização das aplicações e da
infraestrutura existentes é uma das
principais metas de transformação
digital para mais de 40% dos tomadores
de decisões da área de TI.”2
Estudo da Forrester Consulting encomendado pela IBM

Acelere a transformação digital
Mais do que nunca, as empresas precisam encontrar novas
formas de oferecer experiências inovadoras e interessantes que
atendam às necessidades dos clientes, atraiam novos clientes
em potencial e garantam uma vantagem competitiva. Segundo
um estudo da Forrester Consulting encomendado pela IBM,
“A modernização das aplicações e da infraestrutura existentes
é uma das principais metas de transformação digital para
mais de 40% dos tomadores de decisões da área de TI.”2 Essa
inovação pode acelerar o tempo de lançamento no mercado, um
benefício estratégico para obter um diferencial competitivo.

Aumente a produtividade dos
desenvolvedores
Os funcionários são o ativo mais valioso da sua empresa. Para
a TI gerar um diferencial competitivo, é preciso garantir que os
desenvolvedores de aplicações tenham acesso fácil ao conjunto
4

Em termos gerais, uma nuvem híbrida é uma combinação
de nuvens públicas e privadas com a infraestrutura local.
Essa é a melhor arquitetura para modernizar as aplicações,
aumentando a velocidade e reduzindo os custos e os riscos.
A IBM aprimora a abordagem de nuvem híbrida porque
permite que os clientes criem aplicações em uma base sólida
desenvolvida com o Red Hat® OpenShift® Container Platform.
Essa plataforma de contêiner com a tecnologia Kubernetes
e baseada em código aberto ajuda a criar uma experiência
unificadora para gerenciar todos os recursos de TI com
facilidade e de uma forma mais horizontal.
Os desenvolvedores podem trabalhar com mais rapidez com
a velocidade e a agilidade da nuvem, mantendo a segurança
e a escalabilidade de uma infraestrutura no local e gerando mais
benefícios do que uma estratégia de nuvem híbrida.
É essencial que as aplicações sejam implementadas na plataforma
mais adequada e interoperem para gerar todos os benefícios. As
empresas também devem garantir o acesso a aplicações e dados
de missão crítica com um conjunto comum de ferramentas para
oferecer mais benefícios aos clientes. Tudo isso é necessário
para garantir um diferencial competitivo no mercado atual.
Uma abordagem de nuvem híbrida que implemente IBM
zSystems pode oferecer 2,5 vezes mais benefícios do que
uma abordagem que use apenas uma nuvem pública.3 Essa
integração pode reduzir o prazo de lançamento no mercado
e viabilizar a entrega mais frequente de novos recursos. As
empresas também podem reagir rapidamente às mudanças
no mercado e a novos concorrentes. Em um esforço para
fornecer novos recursos mais rapidamente, os desenvolvedores
podem aumentar a produtividade com abordagens baseadas
em DevOps, graças a um conjunto de ferramentas comum
e a pipelines de integração e entrega contínuas (CICD)
automatizados.

Além disso, a diferenciação tecnológica estratégica do IBM
zSystems pode reduzir custos, oferecendo cargas de trabalho
com um custo total de propriedade (TCO) baixo em escala
corporativa e vantagens em termos de sustentabilidade, sem
deixar de priorizar a segurança e a resiliência.

Uma jornada de modernização contínua
Como o mercado de TI está sempre mudando, a IBM recomenda
que as empresas encarem a modernização de aplicações como
uma jornada contínua e uma iniciativa que maximiza o potencial
dos investimentos. Dessa forma, as empresas podem evoluir
e crescer para ficarem sempre alinhadas às necessidades
atuais e futuras.
Vamos conhecer a abordagem de modernização de aplicações
da IBM, dividida em uma série de pontos de entrada
e aceleradores orientados por valor. Depois, vamos analisar em
detalhes cada um deles.

↑2,5x
Uma transformação com nuvem híbrida que
integre o IBM zSystems pode aumentar em mais
de 2,5 vezes o valor de uma nuvem pública.

Crie a estrutura adequada, otimizando os custos de hardware
e software e simplificando o gerenciamento e o desempenho
das aplicações. As empresas podem integrar o IBM
zSystems em uma solução de nuvem híbrida para maximizar
o desenvolvimento nativo em nuvem. As empresas também
podem ter receitas adicionais, melhorando o acesso aos dados
para análise e IA, adotando uma interface de programação de
aplicativos (API) e uma estratégia de modernização de dados,
e garantindo ainda assim a segurança e a conformidade.
Aumente a agilidade e a inovação nos negócios migrando para
um processo de DevOps corporativo e um pipeline de CICD
automatizado. Você pode alinhar totalmente essa abordagem
para atender às prioridade atuais e usar códigos abertos
e padrões na sua empresa.
Acelere sua jornada e reduza o tempo de valorização com
padrões de modernização de aplicações, ferramentas e práticas
recomendadas. Esses recursos incluem guias práticos
e demonstrações para usar o IBM® z/OS®, o Linux® no IBM
zSystems, no IBM LinuxONE e em nuvem pública juntos.
Adotar uma abordagem contínua de modernização com o IBM
zSystems junto com a nuvem pública pode ser mais útil para
gerar custos menores e aumentar o ROI do que a migração
para uma nuvem pública. Na verdade, uma abordagem que
usa apenas uma nuvem pública pode gerar um custo total de
propriedade até 80% maior em comparação com as abordagens
que integram o IBM zSystems.4

5

Crie a estrutura
adequada
Otimize as aplicações existentes,
reduzindo os custos
Use software e hardware atuais e aproveite as ferramentas que
otimizam o desempenho, processadores especializados e novos
modelos de precificação baseados no consumo semelhantes
à nuvem. Vamos ver alguns exemplos de como a IBM está
ajudando empresas que querem modernizar aplicações
existentes:
Os processadores especializados no IBM zSystems foram
criados para ajudar as empresas a reduzirem o custo
de execução de aplicações e aproveitar a segurança,
a disponibilidade e a escala da plataforma.
– IBM System Z Integrated Information Processor (zIIP):
um processador dedicado para aplicações do z/OS
qualificadas que não impactam as cobranças pelo uso de
software das aplicações existentes. Uma solução zIIP é uma
forma econômica de adicionar aplicações ao IBM zSystems.
Ela é compatível com Java, IBM z/OS Container Extensions
(IBM zCX), inclusive Red Hat OpenShift, virtualização de
dados, aprendizado de máquina, APIs, software de ISV
e muito mais.
– IBM S/390 Integrated Facility for Linux (IFL):
um processador para cargas de trabalho de aplicações
que usam Linux no IBM zSystems e no IBM LinuxONE. Ele
é compatível com o sistema operacional Linux para o IBM
zSystems e o LinuxONE, inclusive Red Hat, IBM® z/VM®
e máquinas virtuais baseadas em Kernel (KVMs).
O Tailored Fit Pricing for IBM Z é um modelo de precificação
flexível que pode simplificar a precificação com opções
de preços baseadas no consumo de software e hardware
semelhante à nuvem para a computação no local. Esse
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modelo permite que as empresas melhorem a previsibilidade
e a transparência da precificação enquanto gerenciam e incluem
novas aplicações no seu ambiente.

Facilite o acesso a aplicações e dados
Crie APIs abertas para aumentar o acesso a aplicações no
IBM zSystems
Uma estratégia muito usada para acelerar o valor de negócios
é aumentar o acesso a aplicações e dados no IBM zSystems
para ajudar nas iniciativas de transformação digital. A criação
de APIs usando o IBM Z e o Cloud Modernization Stack pode
ser uma forma simples e intuitiva de usar aplicações e dados
da sua plataforma em uma API. Essa solução foi criada para
permitir que os clientes tenham os benefícios de suas aplicações
como APIs baseadas em padrões abertos em minutos. Assim,
as aplicações e os dados no IBM zSystems passam a ser parte
central da sua estratégia de nuvem híbrida.

A criação de APIs usando o IBM
Z e o Cloud Modernization Stack pode
ser uma forma simples e intuitiva de usar
aplicações e dados da sua plataforma
em uma API.

Como essas APIs são baseadas em padrões abertos, elas podem
ser integradas com segurança e gerenciadas em ofertas de
gerenciamento de API corporativas, como o IBM Cloud Pak® for
Integration.

Use malhas de dados para modernizar sua arquitetura de dados
Para se tornarem totalmente baseadas em dados, as empresas
podem incorporar uma estratégia e uma arquitetura integradas
que superam os desafios de complexidade e incluem os dados
do IBM zSystems.
As empresas muitas vezes precisam de uma nova arquitetura
para organizar os dados e criar uma forma de acessá-los
em qualquer lugar sem os custos e os riscos associados
à duplicação ou à migração. Essa abordagem é chamada
de malha de dados e pode melhorar a tomada de decisões
e simplificar sua abordagem de modernização. Use malhas de
dados para o gerenciamento e o controle de dados em nuvens
híbridas. Isso reduz os custos e os riscos.

Integração da nuvem híbrida
Integre o IBM zSystems na sua plataforma de nuvem híbrida
baseada na tecnologia Red Hat OpenShift. Assim, é possível ter
portabilidade e flexibilidade para criar e implementar aplicações
nativas em nuvem no seu ambiente de nuvem híbrida.

Suas aplicações de missão crítica são o centro
dos seus negócios, e os dados associados
não podem ser comprometidos. É por isso
que o IBM zSystems oferece proteções
e ferramentas fisicamente isoladas contra
a distorção de dados.

O Red Hat OpenShift pode ser executado no IBM zSystems em
uma partição do Linux, ou no z/OS usando o IBM zCX Foundation
for Red Hat OpenShift. O Red Hat OpenShift pode ser executado
no IBM z/OS, usando IBM z/OS Container Extensions. Isso
permite a integração de aplicações e softwares conteinerizados
que usam Linux no IBM zSystems no z/OS. Os clientes podem
alocar aplicações que têm uma afinidade com os dados do z/OS
aproximando-as das aplicações e dos dados do z/OS (sem um
servidor Linux provisionado separadamente) para melhorar
a latência e o desempenho.

Amplie a segurança e a conformidade
Como os dados no IBM zSystems são usados por toda
a empresa, é importante continuar protegendo esses dados
contra ameaças e ataques cibernéticos. Suas aplicações de
missão crítica são o centro dos seus negócios, e os dados
associados não podem ser comprometidos. É por isso que o IBM
zSystems oferece proteções e ferramentas fisicamente isoladas
contra a distorção de dados. Como os dados nas plataformas
são cada vez mais usados por aplicações em nuvens públicas,
a computação confidencial é necessária para gerar um nível
mais alto de garantia de privacidade com total autoridade sobre
os dados em repouso, trânsito ou uso.
Os IFLs no IBM zSystems e no LinuxONE também são compatíveis
com o IBM Secure Execution for Linux, um ambiente de execução
confiável para os sistemas IBM z16 e LinuxONE III. Isso
possibilita a proteção dos dados em uso em um local seguro,
ajudando a evitar ameaças internas, como administradores
maliciosos, e ainda permite que administradores honestos
gerenciem e implementem cargas de trabalho.
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Aumente a agilidade
e a inovação nos negócios
Identificação de aplicações
e alinhamento com os negócios
Uma etapa importante na sua jornada é estabelecer uma
linha de base do estado da aplicação atual para análise
e mapeamento de dependências. Assim, é possível reduzir
os riscos e aumentar o retorno do investimento (ROI),
determinando as modernizações necessárias. É comum que
aplicações críticas para os negócios de uma empresa tenham
sido escritas e modificadas apenas com documentação manual
ou até mesmo sem nenhuma documentação.
Com milhões de linhas de código, centenas de dependências
e documentação desatualizada, os desenvolvedores podem
perder semanas ou meses tentando entender todas as
mudanças necessárias. O IBM Application Discovery and
Delivery Intelligence (ADDI) é uma solução de análise de
dados essencial para a modernização de aplicações. Descubra
dependências com um clique, faça mudanças com segurança
e mantenha sua documentação atualizada e precisa.

DevOps corporativo no IBM zSystems
e em nuvem
Uma cultura de DevOps não só poupa o tempo precioso da sua
equipe, automatizando tarefas de texto padrão, como também
pode aumentar a qualidade, fazendo tudo de forma reproduzível
e confiável.
Ao migrar de uma metodologia de desenvolvimento em cascata
para um processo de DevOps e CICD, as empresas podem ter
entregas de software mais frequentes e de alta qualidade.
Os desenvolvedores e os funcionários responsáveis pelas
operações de TI podem usar os mesmos processos ágeis
e ferramentas baseadas em código aberto que usam por toda
a empresa no IBM zSystems. As tecnologias que funcionam com
os produtos da IBM, como Git, Jenkins ou Red Hat OpenShift,
podem ser usadas para criar cadeias de ferramentas DevSecOps
corporativas padrão, tanto no local quanto na nuvem híbrida.
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Ao migrar de uma metodologia de
desenvolvimento em cascata para um
processo de DevOps e CICD, as empresas
podem ter entregas de software mais
frequentes e de alta qualidade.

Insights orientados por IA em escala
Apesar de a IA muitas vezes oferecer insights em tempo real,
as empresas costumam ter dificuldade para acessar os dados
quando e onde necessário. Esse problema costuma ser causado
por tarefas baseadas em IA executadas em uma plataforma
diferente da que executa as cargas de trabalho transacionais
que usam cópias dos dados.
O foco da IBM é viabilizar o uso da IA no IBM zSystems e no
LinuxONE para garantir que os clientes tenham o ambiente mais
confiável, seguro e de alto desempenho, e insights de negócio
críticos sempre que necessário. A IBM ajuda os cientistas de
dados a desenvolverem e treinarem modelos em qualquer lugar,
transferirem ativos de ciência de dados e fazerem implantações
com facilidade com qualidades de serviço de produção de forma
consistente e reproduzível.
O IBM z16™, que inclui o novo processador Telum, foi criado
para oferecer baixa latência em escala e com um custo menor.
Crie e treine modelos de IA com ferramentas de código aberto
para a interoperabilidade do framework e faça a implementação
no IBM zSystems.

Use novos serviços de negócios em nuvem
Maximize o poder dos serviços de TI e de negócios em nuvem
pública como parte das suas iniciativas de modernização de
aplicações em plataformas. O IBM zSystems pode ser usado
com o provedor de nuvem pública de sua preferência. No

O IBM z16™, criado o novo processador Telum, foi projetado para oferecer baixa
latência em escala e com um custo menor.

entanto, este é um conjunto representativo de mais de 200
serviços na IBM Cloud®. A plataforma IBM Cloud pode oferecer
uma estrutura segura com computação confidencial para dados
e aplicações e ainda usa os recursos do IBM zSystems para
reforçar a segurança, a escala e a resiliência.

– Blockchain: a IBM Blockchain™ é uma das principais
plataformas de malha Hyperledger e ajuda as empresas
a criarem, operarem, gerenciarem e expandirem soluções de
blockchain intuitivas em qualquer ambiente de computação
usando o Red Hat OpenShift.

Estes são alguns exemplos:

– Ativos digitais: os ativos digitais estão mudando a forma como
as empresas conduzem os negócios. Novas iniciativas,
como criptomoedas, tokens não fungíveis, blockchain e livrosrazão distribuídos, contratos inteligentes e outros conceitos
e tecnologias nativos em blockchain estão crescendo rapidamente
no varejo e em setores comerciais. O IBM Hyper Protect Digital
Assets Platform é um ambiente de hospedagem que oferece
segurança abrangente.

– Desenvolvimento e teste do z/OS na IBM Cloud – Os clientes
podem criar um espaço virtualizado e seguro com a proteção
de uma nuvem privada e a agilidade de uma nuvem pública.
As empresas podem acessar o z/OS sob demanda em minutos
com o IBM Wazi as a Service, que acelera o desenvolvimento
e o teste nativos em nuvem das aplicações de z/OS com o IBM
z/OS Virtual Server na IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC).
– Infraestrutura como serviço (IaaS): as empresas escolhem
o LinuxONE devido à variedade de cargas de trabalho
baseadas no Linux, como ativos digitais ou escalabilidade de
banco de dados. As instâncias do LinuxONE estão disponíveis
como bare metal ou instâncias de servidor virtual (VSI).
9

Acelere sua jornada
de modernização de
aplicações
Ecossistema e ferramentas de código aberto
O IBM zSystems tem um amplo e crescente ecossistema de
fornecedores de software independentes (ISVs) e parceiros
de código aberto que podem ser usados para acelerar as
iniciativas de modernização de aplicações em qualquer nível do
stack de aplicações. Por exemplo, a possibilidade de trabalhar
com linguagens de programação de código aberto, como Java,
Node.js, Python e Go, no z/OS permite expandir o conjunto de
desenvolvedores disponíveis que podem modernizar e ampliar
as aplicações na plataforma, usando as ferramentas e as
linguagens que escolherem.

Padrões de modernização de aplicações
Uma das melhores formas de acelerar sua jornada de
modernização de aplicações é ter um conjunto principal
de padrões de modernização de aplicações comprovados
que possam ser usados no IBM zSystems e em nuvem.
Os padrões de modernização de aplicações fornecem a “base”
técnica e os viabilizadores de ciclo de vida dos processos para
acelerar os projetos de transformação no IBM zSystems e na
nuvem. Eles oferecem suporte às arquiteturas de referência
usadas para atender a casos de uso de negócio específicos.
Os padrões de modernização de aplicações não são exclusivos
da plataforma do IBM zSystems e, na maioria dos casos,
usam nomenclaturas e definições padrão de mercado. Nosso
foco é demonstrar como eles podem ser implementados em
um ambiente com IBM zSystems (z/OS e Linux) e em quais
circunstâncias eles representam a melhor opção para sua
iniciativa de modernização de aplicações.
Os padrões baseados em aplicações, dados e eventos são a base
técnica para modificar e aprimorar as funções e os serviços das
aplicações existentes, oferecer acesso fácil e seguro a dados
e torná-los mais consumíveis, além de produzir e reagir a eventos
em tempo real em aplicações não totalmente integradas.
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Os clientes podem capacitar suas equipes de TI para assumir riscos
gerenciáveis ao adotar tecnologias de ponta, acelerar o desenvolvimento
de produtos e mensurar os benefícios de tudo que fazem.

Cocrie usando a metodologia IBM Garage
A metodologia IBM Garage™ ajuda os clientes a terem
ideias inovadoras e fornece os recursos, as tecnologias e os
conhecimentos necessários para transformar essas ideias
rapidamente em valor de negócios.
Os especialistas do IBM Garage podem ajudar a identificar
os problemas dos clientes. Os clientes podem capacitar
suas equipes de TI para assumir riscos gerenciáveis ao
adotar tecnologias de ponta, acelerar o desenvolvimento
de produtos e mensurar os benefícios de tudo o que fazem.
Eles podem orientar a jornada de transformação com uma
estrutura iterativa que gere bons resultado desde a ideia inicial
e o desenvolvimento até o escalonamento.

Comece já
Inicie a modernização de aplicações com
o IBM Z e Cloud Modernization Stack

Acesse o IBM Z e o Cloud
Modernization Center

Acelere a modernização de aplicações e adote uma abordagem
padronizada da automação da TI no IBM zSystems com
o IBM Z e Cloud Modernization Stack. Assim, você vai poder
inovar em menos tempo e com mais produtividade.

Saiba mais sobre a modernização de aplicações e a nuvem
híbrida no IBM Z e Cloud Modernization Center, um espaço
digital que ajuda a acelerar sua jornada de transformação
e modernização. Esse espaço fornece um conjunto completo
de recursos que usam o conhecimento especializado e os
aceleradores da IBM, além de incluir uma lista de parceiros
comerciais da IBM que compartilham do nosso ponto de vista
sobre o IBM zSystems e a nuvem.

Benefícios do IBM Z e Cloud Modernization Stack:
– Implemente novas APIs em minutos para oferecer acesso fácil
e seguro a aplicações e dados na plataforma.
– Adote DevOps corporativo com um conjunto de ferramentas
e linguagens modernas padrão de mercado que ampliam seu
pool de talentos.
– Adote uma abordagem padronizada de automação da TI para
precisar de menos habilidades especializadas, mantendo
a conformidade e os controles necessários.

Acelere a modernização de aplicações e adote uma
abordagem padronizada da automação da TI no IBM
zSystems com o IBM Z e Cloud Modernization Stack
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mundo todo.
Red Hat, OpenShift e Ansible são marcas registradas de Red Hat, Inc. ou de suas
subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.
Este documento é atual na data de sua publicação inicial e pode ser alterado pela
IBM a qualquer momento. Nem todas as ofertas estão disponíveis em todos os
países onde a IBM opera.
Todos os exemplos de clientes citados ou descritos são apresentados como
ilustrações da maneira como alguns clientes usaram produtos IBM e dos resultados
que eles alcançaram. Os custos e características de desempenho ambientais reais
irão variar, dependendo das configurações e condições específicas dos clientes.
Entre em contato com a IBM para ver o que podemos fazer por você.
É responsabilidade do usuário avaliar e verificar o funcionamento de quaisquer
outros produtos ou programas com produtos e programas IBM.

AS INFORMAÇÕES NESTE DOCUMENTO SÃO FORNECIDAS TAL COMO ESTÃO, SEM
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE, ENTRE OUTRAS, COMERCIABILIDADE,
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU DE NÃO INFRAÇÃO. Os produtos da
IBM têm a garantia de acordo com os termos e condições dos acordos dentro dos
quais são fornecidos.
Declaração de boas práticas de segurança: A segurança dos sistemas de TI envolve
proteger sistemas e informações por meio da prevenção, detecção e resposta ao
acesso indevido com origem interna ou externa à sua empresa. O acesso indevido
pode fazer com que as informações sejam alteradas, destruídas, desviadas ou usadas
indevidamente ou pode causar danos ou uso indevido dos seus sistemas, como,
por exemplo, o uso para atacar outros. Nenhum sistema ou produto de TI deveria
ser considerado completamente seguro e nenhum produto, serviço ou medida de
segurança pode ser completamente eficaz para prevenir o uso ou o acesso indevido.
Os sistemas, produtos e serviços da IBM estão projetados para serem parte de uma
abordagem de segurança legal e abrangente, o que necessariamente envolverá
procedimentos operacionais adicionais, podendo ser necessários outros sistemas,
produtos ou serviços para que sejam ainda mais eficazes.
A IBM NÃO GARANTE QUE NENHUM DE SEUS SISTEMAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS
ESTEJAM IMUNES NEM QUE TORNARÃO SUA EMPRESA IMUNE DE CONDUTAS
MALICIOSAS OU ILEGAIS POR PARTE DE TERCEIROS.
O cliente é responsável por garantir o cumprimento da lei e dos regulamentos
aplicáveis a eles. A IBM não fornece assessoria jurídica nem representação ou
garantia de que seus serviços ou produtos garantirão o cumprimento de alguma
lei ou regulamento por parte do cliente.

