Entendendo seus Custos de TI
Estudos IBM Eagle

Cloud/Analytics/Mobile/Social

Como Funciona?

Qual infraestrutura de TI custa menos? A resposta
depende de seus requisitos de TI e de sua estratégia de
negócio.

Iniciativas de Cloud, Analytics, Mobile e Social estão na
mira de muitos executivos de TI. Esta avaliação Eagle
permitirá que estes executivos implementem cenários
economicamente eficazes visando:

Um Estudo IBM Eagle pode ser realizado em algumas
semanas, com mínimo esforço de sua equipe. A
criação de um Business Case a partir deste estudo
envolve cinco etapas:

A IBM oferece os Estudos Eagle, sem qualquer custo,
para ajudá-los a avaliar diferenças financeiras entre
plataformas de TI distintas, recomendando o modelo de
infraestrutura de TI mais estratégico para seu negócio.

TCO & Alocação de Workload
Analisa a relação de custo e benefício da alocação de
seus workloads em diferentes plataformas, a fim de
determinar a melhor opção para seu negócio, tanto em
termos técnicos, quanto financeiros – através da análise
de TCO (Custo Total de Propriedade).
Este estudo entrega um Business Case aos executivos
de TI, a partir do qual podem tomar suas decisões numa
perspectiva financeira, de forma a reduzir custos e
aumentar o ROI (Retorno Sobre o Investimento), para
workloads existentes e futuros. A avaliação inclui:
-

Consolidação de workloads e escalabilidade.

-

Análise da Movimentação de workloads para
servidores horizontalmente escaláveis.

-

Determinação da melhor opção para alocação de
novos workloads.

-

Quantificação dos custos de operação, migração e
aquisição.

-

Segurança de dados confidenciais/pessoais em
modelos públicos, privados e híbridos de Cloud.

-

Exploração máxima das funcionalidades de cada
plataforma e soluções eficientes de armazenamento
para Analytics e Big Data.

-

Redução de despesas incorridas a partir das taxas
de conversão - de visitas em negócios, em
aplicações de Social e Mobile.

Análise de Chargeback
Crescentemente, os executivos de TI estão cientes
da necessidade de alinhar as políticas de
chargeback aos custos incorridos em TI. A
cobrança e alocação adequada destes custos
influenciam diretamente na utilização dos recursos
de TI e no negócio. A análise de chargeback
permitirá aos Executivo de TI:
-

Avaliar os reais custos que são incorridos por
diferentes plataformas de servidores e são
cobrados de linhas de negócio distintas.

1. Solicite um Estudo Eagle – Entre em contato com
seu Representante de Negócios IBM, Parceiro de
Negócios IBM ou contate diretamente a equipe IBM
Eagle através do e-mail eagletco@us.ibm.com.
2. Decida a Data do Workshop Inicial – Um
Consultor IBM Eagle entrará em contato para agendar
uma workshop em sua empresa. Normalmente, uma
reunião de duas horas.
3. Realização do Workshop On-site – O
Consultor IBM Eagle explicará a metodologia do
estudo, identificará seus objetivos de negócio,
coletará informações sobre seu ambiente de TI e
compartilhará melhores e piores práticas.
4. Análise dos Dados – De acordo com o escopo
definido para o estudo, o Consultor IBM Eagle poderá
solicitar informações adicionais após o workshop. A
preparação do Business Case (feita dentro da IBM)
normalmente dura de quatro a cinco semanas.
5. Apresentação do Estudo On-site – O Consultor
IBM Eagle apresentará as conclusões do estudo,
listará as recomendações e responderá dúvidas.

Resultados do Estudo IBM Eagle

-

Entender como a política de chargeback impacta
decisões de compra futuras.

O Business Case resultante do estudo incluirá:

-

Aprender boas e más práticas de mercado.

-

-

Apoiar-se em modelos existentes para a criação
de uma solução de chargeback personalizada,
que alinhe as políticas de cobrança com os reais
custos de TI e objetivos estratégicos.

Avaliação detalhada de seu ambiente de TI.
Recomendações para redução e otimização de
gastos com TI.
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