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Conheça o IBM z15
Uma plataforma mais segura, resiliente e ágil para nuvem híbrida

Compatibilidade
para nuvem híbrida

Proteção

de dados Z na sua
nuvem híbrida

Conformidade

com os acordos de nível
de serviço

O IBM z15:
Dimensiona para o
crescimento dos negócios
Reduz o custo dos dados
com compactação acelerada

Experimenta a recuperação
instantânea
Tem proteção de dados dentro e
fora da plataforma, com
criptografia em todos os lugares
Facilita o dia a dia de seus
desenvolvedores com o
desenvolvimento nativo da
nuvem
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Investindo para o seu futuro
O IBM Z foi criado com uma estratégia e um objetivo de suportar cargas de
trabalho corporativas de alto volume e uma arquitetura aberta que incorpora
de maneira flexível novas tecnologias e padrões de hardware e software que
surgem ao longo do tempo.
Ao contrário de muitas outras tecnologias que caíram no esquecimento ao
longo do tempo, o IBM Z continuou a se reinventar e impulsionou a inovação
e a liderança no setor. O IBM Z continua se adaptando às rápidas mudanças
no setor de TI, adotando padrões abertos e atendendo às novas
necessidades e desejos dos clientes. O IBM Z perdurou e prosperou por
todos esses anos e crescerá no futuro com você. Você sabe por que?
O IBM Z foi projetado com uma análise prospectiva e a IBM continua
investindo muito em Pesquisa & Desenvolvimento para o IBM Z, fazendo
com que ele lidere em inovação tecnológica e permaneça na vanguarda da
mudança para agregar valor aos seus negócios, assegurar o seu futuro e
proteger seus investimentos. O IBM z15 foi desenvolvido em conjunto com
342 de nossos clientes de 102 empresas ao longo de quatro anos para
possibilitar que o sistema atendesse às necessidades de nossos clientes.
A IBM tem um compromisso duradouro com o Z que permitirá integrar ou
interagir com recursos emergentes, como IA, Blockchain, Quantum
Computing e nuvem híbrida nos principais processos do IBM Z, que são a
força vital de seus negócios e a base do seu sucesso.
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Nuvem híbrida no IBM Z
Como você cria a infraestrutura de nuvem híbrida certa para
competir na Era Digital?
Como você viabiliza seus investimentos existentes em um ambiente de
nuvem híbrida para transformar digitalmente seus negócios? Como você
cria um ecossistema de negócios ágil que permite à sua organização
responder rapidamente às mudanças nas necessidades dos clientes,
entrar em novos mercados, oferecer novos serviços e diferenciar o seu
valor?
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No mundo digital de hoje, as empresas e instituições do setor público
devem sempre entender às necessidades em constante mudança de suas
partes interessadas e adaptar rapidamente seu modelo de valor para ser
relevante e competitivo. É tudo uma questão de agilidade e capacidade de
resposta.
O objetivo de uma infraestrutura de nuvem é ter a flexibilidade e o
dinamismo para focar no mercado e no cliente, para que você possa agregar
mais valor, mais rápido que seus concorrentes. O IBM z15 é seu parceiro
conﬁável para fazer isso acontecer.
O IBM z15 é compatível com a nuvem híbrida, para que seja possível
aproveitar os ativos intelectuais e as vantagens competitivas existentes nas
aplicações de missão crítica e modernizá-los rapidamente para a nuvem.
Essas aplicações podem aproveitar os microsserviços e as APIs da nuvem
para oferecer melhores experiências ao cliente, alcançar novos mercados e
trazer novos serviços ao mercado rapidamente e com toda a conﬁança que
o IBM Z oferece. O IBM z15 permite criar aplicações nativas da nuvem de
forma muito competitiva e usar preços flexíveis para pagar apenas pelo que
usar. O IBM z15 deve ser um participante integral de sua estratégia de
negócios na nuvem híbrida.
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Benefícios do z15 para
seu negócio:
• Agilidade dos negócios e capacidade
de resposta
• Modernização da velocidade na
criação de valor
• Transforma aplicações para nuvem
• Experiência Linux nativa da nuvem
no z/OS
• Autoatendimento do z/OS na nuvem
privada
• Modelo de negócios elástico na
nuvem com o z/OS Tailored Fit Pricing
• Eﬁciência dos dados na nuvem:
Acelerador integrado para zEnterprise
Data Compression
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Proteção e Privacidade com
segurança dentro e fora da
plataforma
Como você amplia o perímetro
de segurança da sua empresa?
Na Era Digital, proteger a privacidade
dos dados dos clientes e manter sua
. Uma única
conﬁança é fundamental
violação de dados pode custar
milhões à sua organização em perda
de clientes, redução do valor da
marca, perda de receita e multas
regulatórias. Muitas organizações não
sabem quantas cópias de seus dados
existem ou quem tem acesso a eles.
Gerenciar tudo isso costumava ser
caro e difícil.
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Benefícios do z15 para
seu negócio:
• Privacidade de dados na sua nuvem
híbrida com o Data Privacy Passports
• Proteção de seus dados do Z com o
Pervasive Encryption
• Protege os endpoints do data center
com o IBM Fibre Channel Endpoint
Security
• Protege e isola seus aplicativos Linux
com o IBM Secure Service Containers
• Compartilhe dados de diagnóstico do
seu sistema z/OS com segurança com
IBM Z Data Privacy para Diagnóstico
• Protege seu ambiente operacional
Linux com o IBM Secure Soot para Linux

"A privacidade de dados tornou-se um problema a nível de
diretoria para muitas organizações, e os clientes estão
garantindo que seus fornecedores e parceiros de negócios
tenham respostas adequadas para suas preocupações com
a privacidade antes de realizarem negócios juntos."
Estudo de Referência de Privacidade de Dados
CISCO 2019
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Entregue com conﬁança e reduza o impacto do tempo de
inatividade com a recuperação instantânea
O que é preciso para competir na Era Digital?
• Disponibilidade contínua para seus clientes
• As aplicações podem operar, mesmo durante interrupções
planejadas ou não planejadas
• As interrupções de serviço são atenuadas
• A disponibilidade é uma vantagem competitiva

Benefícios do z15 para
seu negócio:
• Recuperação instantânea com o IBM
System Recovery Boost: aumente
ainda mais a disponibilidade,
reduzindo o impacto da aplicação de
alterações de software, atualizações,
erro humano ou eventos imprevistos
em suas operações de negócios
críticos
• Alcance a disponibilidade contínua
• Resiliência operacional de TI: maior
resiliência com informações
operacionais de TI
• Proteja seus dados com o IBM
Safeguarded Copy: você tem o
cuidado que as cópias de seus dados
de produção sejam ocultas e não
endereçáveis por um host para
mantê-las seguras e disponíveis para
recuperação, análise forense e
backup, assim a sua empresa
permanece resiliente e em execução
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Desenvolva negócios mais inteligente com a implementação
da IA na sua empresa
Como você implementa a IA na
Era Digital para obter
vantagem competitiva?
As empresas precisam aproveitar a IA e
o machine learning em seus processos
para impulsionar iniciativas críticas de
geração de receita e operacionais.
Exemplos dessas iniciativas incluem
a detecção proativa de fraudes, a
personalização de interações, o
alcance de novos clientes e a melhoria
da produtividade. O desaﬁo enfrentado
é como incorporar a IA nos processos
de negócios para competir melhor no
seu mercado e atrapalhar a concorrência.

Benefícios do z15 para
seu negócio:
• Melhore os resultados
comerciais com o Watson
Machine Learning para z/OS
• Melhore a tomada de decisão
com dados em tempo real
• Melhore seu desempenho de
Db2 com IA
• Integre o Analytics na
empresa
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Pronto para o Data Center da nuvem

Conﬁguração flexível
Uma inovação no IBM z15 é a conﬁguração flexível. O z15 agora está
montado em uma a quatro estruturas de 19", o que permite construir de
maneira flexível um data center da nuvem, usando plantas baixas padrão
do setor, unidades de distribuição de energia inteligentes ou energia em
grande escala, opções de refrigeração a ar ou a água e contenção de
corredor quente e frio para operações eﬁcientes.
A maioria dos clientes obterá espaços signiﬁcativos devido a montagem
mais densa dos componentes do sistema no novo tamanho menor de 19".
Por exemplo, hoje, um cliente que usa um z14 M02 teria uma redução de
58% na área da máquina em uma conﬁguração do z15 de duas estruturas.
Com o espaço do data center superior, são alcançadas eﬁciências
signiﬁcativas e economia de custos.
Com um planejamento adequado, a conﬁguração flexível do IBM z15
permite que os clientes atendam aos requisitos de negócios em mudança
e crescimento de uma maneira rápida, contínua e sem interrupções, o que
oferece um desempenho incomparável.
O IBM z15 foi projetado para a Era Digital dos negócios: habilitado para
nuvem, resiliente, seguro e pronto para IA.
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Na Era Digital dos negócios, seus clientes esperam realizar negócios
24 horas por dia, 7 dias por semana, sem desculpas por interrupções,
baixo desempenho, exposições de segurança ou a incapacidade de
responder e se transformar de acordo com as necessidades dos clientes,
novos mercados ou mudanças nas condições comerciais.
Como você cumprirá esses requisitos com conﬁança?

Bancos
Os cálculos realizados para a Reuters
pela empresa de pesquisa IDC
Financial Insights mostram que os
maiores bancos globais vão
economizar US$ 15 bilhões em 2019
com a adoção da nuvem, reduzindo
os custos de infraestrutura de
tecnologia em 25%. Cerca de dois
terços das empresas ﬁnanceiras
globais usarão serviços de nuvem de
maneira signiﬁcativa até o próximo
ano, prevê a IDC. Mas o maior
dividendo na nuvem é a agilidade e a
flexibilidade nos negócios.
A digitalização aprimorou todos os
aspectos do setor bancário,
colocando o cliente no centro: canais
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digitais para melhorar a interação com o cliente, produtos ﬁnanceiros
ajustados para atender com rentabilidade às necessidades de segmentos
de nicho e clientes com experiência em TI, processo adaptativo inteligente
para automatizar e atender rapidamente às demandas dos clientes,
análises avançadas para atender às necessidades complexas de risco e
regulamentação.
O IBM z15 é compatível com a nuvem híbrida, fornecendo uma base de
transformação digital dos seus negócios bancários para atender às
necessidades de negócios e desenvolver uma vantagem competitiva.
Agora você pode modernizar seus principais aplicativos bancários usando
APIs e microsserviços nativos da nuvem para melhorar a experiência do
cliente, oferecer novos serviços e alcançar novos mercados, tudo com a
lendária segurança, desempenho e flexibilidade do IBM Z.
A nova conﬁguração flexível do z15, os aceleradores de compactação
integrados e a capacidade elástica oferecem novos níveis de eﬁciência
para a infraestrutura da nuvem, enquanto os Data Privacy Passports e a
criptograﬁa abrangente com proteção de seus dados, mesmo quando eles
saem do data center. Atender aos requisitos de conformidade da
segurança de dados agora pode ser centralizado.

"Nosso objetivo é apoiar os sonhos e ambições de nossos clientes.
A plataforma Z é parte integrante desse compromisso com nossos
clientes. Sempre foi uma plataforma capaz de expandir e ter um
nível de robustez que atenda às nossas demandas internas, dos
clientes e as regulatórias. Nós a vemos como uma plataforma de
inovação moderna."
Graham Fagan
Diretor de Tecnologia e Operações, AIB

Próximo tópico

Indústrias
O IBM Z é a infraestrutura de nuvem híbrida que executa a economia
global

Início > Indústrias > Seguros

Seguros na Era Digital
Com o IBM z15, as seguradoras podem projetar novas soluções de nuvem
híbrida usando ferramentas e linguagens nativas da nuvem para
modernizar e transformar suas principais aplicações de negócios por meio
de microsserviços e APIs. O z/OS Container Extensions e o Tailored Fit
Pricing permitirão que as seguradoras implementem serviços em um
modelo de nuvem baseado em consumo com atributos do IBM Z.
As seguradoras também poderão utilizar compactação no chip para reduzir
o custo de armazenamento, transporte e processamento de dados por meio
de uma taxa de compactação de 4:1 ou maior, além de melhorar a
disponibilidade do serviço por meio do System Recovery Boost.

“A transformação digital é desaﬁadora no setor de seguros,
onde as mudanças devem ocorrer sem interromper o fluxo dos
negócios diários.”
McKinsey & Company
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Serviços de saúde
O IBM Z é o sistema corporativo mais seguro do setor de saúde através da
tecnologia de criptograﬁa abrangente. Com o novo z15, os dados sensíveis
do paciente possuem segurança usando o Data Privacy Passport,
independentemente de onde foram criados, armazenados ou
transmitidos. A conformidade da auditoria com as regulamentações
HIPAA agora pode ser mais produtiva e menos onerosa com o
gerenciamento de segurança de dados centralizado em toda a sua
infraestrutura.

“A inovação orientada pela tecnologia tem o potencial de melhorar
nossa compreensão dos pacientes, possibilitar a prestação de
cuidados individualizados mais convenientes – e criar entre US$
350 bilhões e US$ 410 bilhões em valor anual até 2025.”
Shubham Singhal e Stephanie Carlton, McKinsey & Company
maio de 2019
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Varejo
De acordo com Nikki Baird, colaborador da Forbes.com, "os varejistas
precisam se concentrar na cadeia de valor digital – com foco na coleta de
dados (em relação aos produtos, clientes e locais), transformar esses
dados em insights e, em seguida, os insights em ação". Os varejistas
também precisam focar em oferecer uma experiência superior ao cliente
em um ambiente operacional omnicanal em constante mudança,
enquanto protege a privacidade dos dados do cliente.
O IBM z15 permite uma infraestrutura híbrida que fornece aos varejistas
agilidade e flexibilidade para responder às mudanças nas necessidades e
gostos dos clientes, tanto no cenário digital quanto no físico. Ele tem uma
funcionalidade analítica e de IA avançada para ajudar os varejistas a
extrair informações dos dados e melhorar a experiência do cliente, as
decisões de merchandising, a cadeia de valor digital e os resultados de
negócios.
Os IBM Data Privancy Passports possuem segurança dos dados
confidenciais do cliente, mesmo depois que eles saem do IBM z15, são
originados em uma plataforma diferente ou enviados a terceiros. Em uma
era de violações de segurança, não é essa a proteção que sua marca de
varejo precisa?

"Com o IBM z14 e o Tailored Fit Pricing, adquirimos uma plataforma
preparada para o futuro, pronta para suportar nossas 291 lojas e site
de comércio eletrônico. Agora, em vez de nos preocuparmos em
equilibrar a experiência do cliente com os custos de TI, podemos focar
na inovação e no uso de novas tecnologias para aproveitar o máximo
seu potencial."
Terry Glover, Diretor de Infraestrutura
Dillard’s
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Governo na Era Digital
Com o IBM z15, os governos podem fornecer serviços personalizados aos
cidadãos, previsão e proteção contra ameaças e transformação digital
para inovação. O z15 permite que os governos transformem as aplicações
existentes em serviços habilitados para nuvem e criem novos serviços
nativos na nuvem para seus cidadãos, com a capacidade de proteger os
dados dos cidadãos e funções críticas do governo contra o acesso não
autorizado. O IBM z15 oferece agilidade e modernização com os mais
altos níveis de segurança, desempenho, escalabilidade e resiliência.

“A transformação é um processo contínuo. Sempre procuraremos
melhorar, pois as expectativas dos cidadãos e as demandas por
serviços sempre estarão mudando. Mas no governo, há uma clara
necessidade de medir o progresso e ser responsável pelo trabalho
que estamos realizando.”
Kevin Cunnington, Diretor Geral
Government Digital Service, Governo do Reino Unido
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Você está pronto para ter
a nuvem que deseja, com a
privacidade e a segurança
que precisa?
Converse com o Gerente de Infra,
Henrique Mateus, para tirar suas
dúvidas e entender como o z15
pode beneﬁciar a sua empresa.
Fale com o especialista
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