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Serviços totalmente gerenciados para
estender o armazenamento on-premises
(local) no ambiente de nuvem
Um integrador de sistemas especializado em transformações de
nuvem híbrida, migração de carga de trabalho ativada por ATS e
serviços de recuperação de desastre utilizando o software IBM®
Spectrum® Virtualize for Public Cloud com sua nuvem pública. O ATS
também desenvolveu uma prática de consultoria para ajudar as
empresas que utilizam tecnologias IBM Spectrum Virtualize na
implementação de recursos de nuvem híbrida.

Desaﬁo de negócios

O Advanced Technology Services (ATS)
Group buscou tirar proveito dos seus 20 anos
de experiência como integrador de sistemas
IBM para desenvolver um novo negócio com
foco no mercado de nuvem híbrida – que está
crescendo rapidamente.

Transformação

A empresa combinou seus serviços de
consultoria e TI com o IBM Spectrum Virtualize
for Public Cloud no Amazon Web Services (AWS)
para lançar duas ofertas inovadoras para ajudar
os clientes a adotar arquiteturas de nuvem híbrida.

Benefícios para os negócios

Cerca de 30 novos clientes adquiridos
rapidamente com serviços entre diferentes
indústrias projetados para simpliﬁcar o
armazenamento de multicloud híbrida
Economia de 1 milhão de dólares em despesas
com infraestruturas de TI para uma empresa de
serviços públicos que testou uma nova aplicação
on-premises (local) no AWS
1,6 PB de dados locais replicados de forma
econômica para uma instalação de recuperação
de desastre temporária no AWS para uma
empresa de análise
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Os dados estão crescendo cada vez mais em volume e em
variedade, já que representam um valor intrínseco para as empresas
que os combinam e analisam estrategicamente para obter insights.
Diante dessa explosão de dados, as empresas devem adotar
arquiteturas de armazenamento de multicloud híbrida para direcionar
a inovação e a agilidade dos negócios. Essas infraestruturas modernas
podem oferecer aumento de capacidade, desempenho e flexibilidade,
a um custo potencialmente mais baixo, enquanto apoia soluções de
aplicações mais antigas e continuidade de negócios.
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“Nossos clientes precisam desses ambientes híbridos, onde eles
têm armazenamento on-premises para certas cargas de trabalho e
armazenamento em nuvem para outras. Isso se tornou literalmente
um requisito para o crescimento dos negócios, sem a limitação da
capacidade local”, explica Timothy Conley, fundador e diretor da
ATS.
Integrador de sistema regional da IBM há quase 20 anos, o ATS
ajuda as empresas, as agências do governo e outras organizações
a superarem os obstáculos associados à sua jornada para a nuvem.
Para esse ﬁm, a empresa participa regularmente de programas
beta e de desenvolvimento IBM, que oferecem a seus especialistas
oportunidades de aprender sobre os recursos de novos produtos,
influenciar seu design e testá-los em projetos de prova de conceito
(proof-of-concept ou POC) realizados no ATS Innovation Center
próximo da Filadélﬁa, na Pensilvânia.
“Estamos sempre na frente”, diz Conley. “Temos o que há de melhor

e mais atual em praticamente todos os produtos de armazenamento
IBM, e nossos clientes esperam isso de nós. Somos os consultores
de conﬁança deles.”
Por vários anos, o ATS utilizou o armazenamento deﬁnido por
software IBM Spectrum Virtualize, que até recentemente estava
disponível apenas como sistemas de armazenamento ou na IBM
Cloud™, para aprimorar o armazenamento on-premises dos
clientes com recursos de multicloud híbrida. A empresa também
conta com a infraestrutura de armazenamento IBM desenvolvida
com tecnologias IBM Spectrum Virtualize para capacitar sua solução
Galileo Performance Explorer para gestão de capacidade de TI.
Dado o sucesso das soluções IBM Spectrum Virtualize, os clientes
buscavam cada vez mais o suporte da solução para a plataforma de
nuvem do AWS. Assim, quando a IBM convidou o ATS para participar
de um programa beta para o IBM Spectrum Virtualize for Public
Cloud para ajudar a desenvolver essa capacidade, a empresa aceitou
imediatamente a oferta.

“ Nós acreditamos que essa é uma
reviravolta para a IBM e seus clientes.”
— Timothy Conley, Fundador e Diretor, Advanced
Technology Services (ATS) Group
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Durante o programa, o ATS contribuiu com seus conhecimentos
para ajudar a replicar pilhas de soluções on-premises na
infraestrutura do AWS. A empresa também realizou soluções de
POC para os clientes que aguardavam ansiosamente a liberação
oﬁcial do software IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud pela
IBM no AWS, coletando insights sobre como desenvolver suas
próprias ofertas voltadas para o produto.
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"Quando conferimos o programa beta, vimos como a solução
funciona, como ela é fácil de usar, pois somos especialistas nisso,
porém, pelo seu valor original, ela parece mais complicada”, explica
Conley. “Descobrimos nossa capacidade de superar o desaﬁo das
pessoas que não sabiam o que ela era e como usá-la. Descobrimos
a nossa capacidade de fazer algo exclusivo.”
Para simpliﬁcar a adoção e o gerenciamento da solução, o ATS
desenvolveu duas ofertas baseadas no IBM Spectrum Virtualize for
Public Cloud no AWS, um produto de software licenciado da IBM
agora disponível através do AWS Marketplace a um preço justo,
baseado em capacidade:
— Uma solução abrangente de serviços gerenciados, incluindo a
compra de licenças da IBM e da Amazon, instalação e conﬁguração,
migração de dados e gestão contínua, mediante o pagamento de
uma taxa mensal
— Serviços de consultoria, incluindo instalação, conﬁguração e
migração da solução, mediante o pagamento de uma taxa única
de consultoria
Essas ofertas permitem que os clientes se conectem a especialistas

do ATS com vasta experiência nas plataformas IBM e AWS. “É
necessário entender os dois lados da moeda para fazer, de fato,
essas implementações, e esse é um dos grandes valores que
oferecemos aos nossos clientes”, enfatiza Conley.
O ATS também agrega um valor mensurável, calculando com
precisão os requisitos de capacidade e desempenho da instalação
do IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud no AWS para cada
cliente, desenvolvida em instâncias do Amazon Elastic Compute
Cloud com volumes Amazon Elastic Block Storage. Usando sua
solução Galileo Performance Explorer, o ATS pode dimensionar
corretamente uma instalação na implementação inicial, com
potencial de resultar em grandes economias.Seja no IBM Cloud
ou no AWS, o IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud fornece a
verdadeira mobilidade dos dados de multicloud híbrida para
continuidade dos negócios e mobilidade da carga de trabalho.
As empresas podem melhorar o desempenho e otimizar a
infraestrutura da nuvem pública, enquanto ampliam seus atuais
investimentos on-premises em nuvem pública.
Desenvolvido para se conectar a ambientes que utilizam os
produtos IBM SAN Volume Controller e IBM FlashSystem®, o
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud também se integra a mais
de 450 sistemas de armazenamento adicionais da IBM e de outros
provedores quando virtualizado por armazenamento IBM. Um
conjunto comum de pacotes de recursos e serviços simpliﬁca a
gestão em recursos de armazenamento, enquanto ajuda a assegurar
a proteção dos dados entre nuvens públicas e privadas. Em particular,
provisionamento thin de volume, capturas instantâneas compactas
e camadas inteligentes automatizadas pelo IBM EasyTier® ajudam a
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reduzir o TCO associado ao armazenamento de infraestrutura como
serviço (IaaS) on premises ou em nuvem, incluindo volumes Amazon
Elastic Block Storage. “Podemos mover dados para cima e para baixo
entre o armazenamento de alto custo e o armazenamento de baixo
custo. Nenhum outro provedor de nuvem oferece essa capacidade”,
diz Conley.

“ Nossos clientes precisam desses ambientes
híbridos, onde eles têm armazenamento
on-premises para certas cargas de trabalho
e armazenamento em nuvem para outras.
Isso se tornou literalmente um requisito
para o crescimento dos negócios, sem a
limitação da capacidade local.”
— Timothy Conley, Fundador e Diretor, Advanced
Technology Services (ATS) Group
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O ATS já ajudou inúmeros clientes existentes e adquiriu
aproximadamente 30 novos clientes nos primeiros meses após o
anúncio das ofertas de consultoria e serviços gerenciados. Muitos
querem ampliar permanentemente ou temporariamente suas
cargas de trabalho on-premises para nuvens públicas. Outros
querem replicar sites de recuperação de desastre em nuvens
públicas. Todos querem ter mais liberdade no uso de arquiteturas
de multicloud híbrida para armazenar, gerenciar e proteger dados
com melhor custo-benefício.
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Por exemplo, uma agência do governo federal dos Estados Unidos
queria migrar dados on-premises de forma rápida e segura para uma
plataforma de nuvem, conforme necessário. Assim que o suporte do
AWS para o IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud foi disponibilizado,
o ATS trabalhou com a agência para implementar a solução. "Foi um
item que estava literalmente há dois anos na lista de desejos deles e
eles ﬁcaram muito empolgados com isso", disse Conley.
O ATS também ajudou uma grande empresa de análises que
executa cargas de trabalho de computação de alto desempenho a
replicar 1,6 PB de dados on-premises para um site de recuperação
de desastre temporário na nuvem do ATS. Consequentemente,

uma necessidade crítica foi atendida, ﬁnanciando uma solução
permanente.
Em outro caso, uma empresa de serviços públicos estava
pronta para adquirir uma infraestrutura para o suporte de uma nova
aplicação on-premises focada em segurança. O ATS recomendou
que, primeiro, o cliente migrasse dados de teste para o IBM Spectrum
Virtualize for Public Cloud no AWS para determinar quais eram os
requisitos de armazenamento e computação da aplicação. O projeto
economizou para a empresa mais de um milhão de dólares em
custos capitais.
Agora o ATS utiliza o software IBM Spectrum Virtualize for Public
Cloud como parte de sua solução Galileo Performance Explorer,
que transporta dados da carga de trabalho on-promises dos clientes
para o AWS, onde executa análises preditivas. “Isso nos permite
migrar dados com mais facilidade e transparência”, explica Conley.
Conley está buscando ajudar diversas outras empresas a realizar a
transição para um mundo de multicloud híbrida, enquanto conduz a
renda para o ATS e a para a IBM. “Nós acreditamos que essa é uma
reviravolta para a IBM e seus clientes.”
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Sobre o Advanced Technology
Services (ATS) Group
Com sede em Malvern, na Pensilvânia, o ATS oferece soluções e
serviços abrangentes de TI, inclusive integração de sistemas,
resiliência de negócios, computação em nuvem, monitoramento em
tempo real e serviços gerenciados. Ele também criou o conjunto
Galileo Performance Explorer para gestão de desempenho. O ATS
emprega aproximadamente 70 proﬁssionais altamente qualiﬁcados
e certiﬁcados pelo segmento de mercado, que prestam consultoria
objetiva e independente. O grupo ajudou quase 500 clientes, de
empresas de pequeno e médio portes a corporações da lista
Fortune 500, desde sua fundação em 2001.

Solução composta por
•
•

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
SVC - SAN Volume Controller Hardware

Dê o próximo passo
Para saber mais sobre o IBM Storage, entre em
contato com um dos especialistas ou visite a
página: ibm.com/br-pt/it-infrastructure/
storage
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