A multicloud híbrida
está crescendo

41%

Apenas
possuem uma estratégia
de gerenciamentode
multicloud

Você está pronto?

98%

Até 2021,
das organizações planejam adotar
uma arquitetura multicloud

38%

Apenas
possuem procedimentos
e ferramentas para operar
um ambiente multicloud.¹

A IBM pode fornecer o conhecimento para criar, implementar e gerenciar diversos ambientes
de nuvem, inclusive em multicloud híbrida, por meio de diversos provedores:
a família IBM FlashSystem ajuda a simplificar seu armazenamento
com mais inovação, menos complexidade e custo reduzido.

De sistemas a implementações multicloud híbridas – comece a usar hoje a família
IBM FlashSystem com planos de pagamento e arrendamento customizados.

Acelere projetos
Investimentos iniciais baixos
ou inexistentes ou um adiamento
no pagamento pode ajudar o cliente
a iniciar mais rápido

Melhore o retorno
sobre o investimento
Pagamentos customizados
alinhados com a implementação
do projeto podem ajudar
a melhorar o ROI²

Menor custo total
de propriedade (TCO)
O arrendamento com valor
de mercado justo ajuda a reduzir
o TCO e pode melhorar o custo
total de aquisição²

O financiamento IBM oferece opções de planos de pagamento e arrendamento flexíveis para soluções
de armazenamento e servidor, software e serviços, incluindo serviços de diversos provedores.

Os três principais motivos
estratégicos para estabelecer
um ambiente multicloud

66%
Reduz os custos
operacionais
62%
Melhora
a experiência
do cliente
62%
Cria e suporta
novos modelos
de negócios

Quer saber mais sobre armazenamento simplificado? Fale com o especialista.

1 "Montando sua orquestra na nuvem: um guia de campo para gerenciamento multicloud" IBM Institute for Business
Value. Outubro de 2018. https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/multicloud
2 Melhorias de retorno sobre o investimento (ROI), Custo total de aquisição (TCA) e Custo total de propriedade (TCO)
dependem do projeto do cliente, da estrutura do financiamento e de outros parâmetros que são de responsabilidade
do cliente.
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