Desenvolva suas
soluções e
impulsione suas
aptidões com a
nuvem híbrida.
Migrar seus produtos e serviços em
ambientes de nuvem híbrida pode ser
uma tarefa difícil, a menos que você
tenha o parceiro ideal.

A equipe IBM Hybrid Cloud Build Team ajuda os parceiros de
negócios da IBM que são ISVs e GSIs a maximizar o impacto
técnico e comercial da nuvem híbrida aberta. Amplifique o
poder da IA e minimize os obstáculos mais comuns para a
adoção da nuvem híbrida: aptidões, recursos, riscos e custos.
Crie soluções modernas que sejam executadas em
praticamente qualquer plataforma, revele novas
oportunidades de mercado e ganhe vantagem competitiva
com essa assistência especializada e de alto valor, disponível
exclusivamente para parceiros Build de nuvem híbrida.

O que isso significa para você
A Hybrid Cloud Build Team é seu guia e colaborador
enquanto você começa a migrar e modernizar sua
solução para a nuvem híbrida. Você desfrutará dos
maiores benefícios de tecnologias IBM como
Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Pak®, IBM Watson®
e a plataforma IBM Cloud® em sua solução,
além de adquirir as aptidões essenciais de que sua
equipe precisa, em um cronograma acelerado.

Crie com a gente

Workshops aceleradores
Aprofunde-se em
tecnologias estratégicas
como IBM Cloud Pak, IBM
Cloud Satellite™, IBM Cloud
for Financial Services, 5G
e muito mais.

Sessões colaborativas
Defina suas atividades de
migração e o escopo da
implementação em
sessões de planejamento
com foco em arquitetura.

Workshops personalizados
Preencha as lacunas de seu
aprendizado técnico com uma
educação personalizada que
dá suporte às suas soluções
de nuvem híbrida.

Prova de conceito
Valide as suposições e as
dependências como parte de
sua solução geral, usando a
tecnologia da IBM.

Produto mínimo viável
Crie um protótipo ou
aplicação funcional
conjuntamente, com
a tecnologia da IBM
auxiliando sua solução.

Horário de atendimento
Receba orientações individuais
de especialistas da IBM sobre
tópicos de tecnologia da
IBM relacionados às suas
soluções.

Como nós trabalhamos com você
A Hybrid Cloud Build Team usa serviços práticos de
desenvolvimento, workshops de aprofundamento e
sessões colaborativas de arquitetura para acelerar
sua adoção da nuvem híbrida. Arquitetos(as),
desenvolvedores(as) e cientistas de dados da
IBM ajudam você a definir seu ambiente tecnológico,
treinar sua equipe de desenvolvimento, criar
conjuntamente uma prova de conceito ou um
produto mínimo viável e amenizar as lacunas de
aptidões e recursos, ao mesmo tempo que
transforma sua solução.

O que os parceiros realizaram com
a Hybrid Cloud Build Team

Os ISVs estão apresentando motivos convincentes
para construir na nuvem pública da IBM com o
Red Hat OpenShift.

As instituições financeiras estão na jornada em
direção à nuvem com ajuda dos ISVs e da Hybrid
Cloud Build Team.

Leia mais

Leia mais

Junte-se ao IBM PartnerWorld® para interagir
com a Hybrid Cloud Build Team.
Já é membro do PartnerWorld e está desenvolvendo uma
solução de nuvem híbrida? Trabalhe com seu representante
de parceiros de negócios da IBM para interagir com a Hybrid
Cloud Build Team hoje mesmo.
Inscreva-se no PartnerWorld

Faça login no PartnerWorld
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