SOLUÇÕES IBM E RED HAT®

Libere tempo, dinheiro
e recursos para inovação
e crescimento.
Adote tecnologias emergentes com as
soluções da Red Hat

Padronize na plataforma
Linux, empresa líder
mundial
Em quase todas as grandes empresas da nação, o Red Hat
Enterprise Linux está comandando o show. Este ambiente
operacional forte e conﬁável pode servir como base para
novas aplicações, máquinas virtuais e nuvens híbridas. A Red
Hat prepara a empresa de código aberto através de um
modelo de desenvolvimento exclusivo para produzir tecnologias mais inovadoras, iterativas, estáveis e seguras.

95%

das empresas
da Fortune 500
conﬁam no Red Hat®
Enterprise Linux®²

Em comparação com alternativas não pagas, as soluções
Red Hat, incluindo o Red Hat Enterprise Linux:

Forneça maior valor

Diminua os custos gerais

Reforce a segurança

573%

16%

65%

ROI³ de três
anos

Reduza o tempo
de inatividade

81%

de menos tempo
de inatividade
não planejado

de menor custo
de três anos de
operações³

Melhore a agilidade

35%

Automatize tarefas
manuais rotineiras

de identiﬁcação mais
rápida dos riscos de
segurança³

Impulsione
a produtividade

32%

de ciclos de vida de
desenvolvimento
mais rápidos³

de equipes de
infraestrutura de TI
mais eﬁcientes³

Uma parte crítica do quebra-cabeça da modernização é a Red Hat
Ansible® Automation Platform. O Ansible permite às empresas
automatizar aplicações e cargas de trabalho em uma inﬁnidade de
plataformas de hardware. Há até mesmo um conteúdo pré-construído,
dirigido à comunidade disponível com Ansible que ajuda as empresas
a iniciar a automatização de tarefas direto fora da caixa.

Uma das maiores comunidades
de software livre do mundo

Vasta biblioteca de conteúdo com
contribuições da comunidade

Uma vantagem na distribuição
mais rápida de novas aplicações

Libere tempo, dinheiro e recursos
para iniciativas estratégicas.

Construa e dimensione
aplicações com conﬁança —
nós gerenciamos o resto

O Red Hat OpenShift® é uma distribuição Kubernetes com
segurança, estabilidade e conﬁabilidade de nível empresarial.
Construa uma vez e implemente em qualquer lugar através de
plataformas abertas, baseadas em contêiner, nos fornecedores
de nuvem de sua escolha. Com o Red Hat OpenShift Managed
Services, o cliente terá suporte abrangente para auxiliar a
gerenciar risco, otimizar resultados e melhorar a velocidade
para o mercado.

Red Hat OpenShift Managed Services

Menor tempo de retorno
O painel de autoatendimento
fornece clusters totalmente
gerenciados em minutos

Aumento da eﬁciência
operacional

Apoio por suporte de
especialistas 24 horas
por dia, 7 dias por semana

Preciﬁcação flexível baseada
no consumo

Acordo de Nível de Serviço (SLA)
de apoio ﬁnanceiro de 99,95%

Disponível em todas as principais nuvens públicas

Seu negócio está aberto
ao que vem por aí?
Leia o artigo técnico: “Stay agile: Run your IT enterprise the
open source way.”

Leia agora
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