Construa sobre
software livre para
ter flexibilidade
total.
As soluções Red Hat®
trazem a agilidade
moderna para a
transformação digital.

Reúna tudo ao padronizar em
software livre
Trabalhar com um mosaico de hardware, software, sistemas operacionais, sistemas de
armazenamento e linguagens de codificação é um problema comum com uma consequência
clara: uma colaboração dificultada que retarda a inovação. Com um ambiente operacional
padronizado, o cliente pode simplificar e modernizar a infraestrutura de TI e as operações.
As soluções de software livre da Red Hat podem reunir equipes, independentemente das
ferramentas utilizadas, para impulsionar a transformação de negócios.

Para impulsionar a transformação digital,
o ambiente de TI deve ser padronizado.
A padronização é o caminho para obter
percepções por meio de dados, lançar
novas aplicações rapidamente e manter
a continuidade de negócios.

no ambiente em nuvem, no local ou
híbrido. Automatize soluções,
desenvolva novos recursos e atinja
seus objetivos mais urgentes.
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87

das empresas estão buscando
ativamente iniciativas de
transformação digital.¹

dos(as) líderes de TI no mundo
inteiro enxergam o software livre
corporativo como mais seguro
ou tão seguro quanto o software
proprietário.²

%

As soluções de software livre da Red

%

Necessidades
da inovação

transformação

Incorporar dados em todas as decisões
de negócios

Os dados ficam no local e na nuvem;
reunir todos eles parece impossível.

Aumentar a produtividade das equipes
de desenvolvimento e da TI

A equipe está atolada em tarefas
redundantes e comuns.

Fornecer aplicações com as tecnologias
e as interfaces de programação de
aplicações (APIs) mais recentes

As equipes estão trabalhando em
diferentes ambientes de implantação
e linguagens de desenvolvimento.

Tenha o poder de colaborar entre infraestruturas
Um ambiente híbrido deve fornecer a flexibilidade necessária para a modernização. Com as
soluções de software livre da Red Hat, é possível reunir praticamente qualquer conjunto de
dados e empoderar equipes para que trabalhem juntas e inovem.

90

Mais do que

Padronize sua infraestrutura
com a plataforma Red Hat Enterprise
Linux®. Projetada para a nuvem híbrida,
a Red Hat Enterprise Linux permite a
migração de cargas de trabalho entre
os ambientes.

Libere sua equipe de TI com a Red Hat
Ansible® Automation Platform. Acesse
uma biblioteca de conteúdo de automação
pré-composto em linguagem de automação
YAML legível e inicie rapidamente.

%

das empresas da Fortune 500
usam o Red Hat Enterprise
Linux.³

A Forrester nomeou a
Red Hat Ansible Automation
Platform líder em
plataformas de automação
de infraestrutura.⁴

20

Os negócios viram
Construa, implante e gerencie
aplicações com a Red Hat OpenShift®
Platform. A OpenShift, uma plataforma
Kubernetes corporativa líder, simplifica o
acesso a dados para as equipes de
desenvolvimento e cria uma experiência do
usuário consistente em ambientes híbridos.

%

de crescimento na produtividade
do DevOps e da equipe de
desenvolvimento no OpenShift.⁵

Para a próxima inovação do futuro, construa uma infraestrutura
ágil com ajuda da Red Hat.
As soluções de software livre da Red Hat ajudam a acelerar a transformação digital sem a
necessidade de uma reformulação. Aumente a colaboração em um ambiente padronizado
que funciona em toda a sua infraestrutura.
Saiba mais:

Baixe o e-book Impulsione a inovação com soluções de software livre.
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