IBM Cognitive

COVID-19 Exception Trial
para clientes de servidores IBM
Power do segmento de saúde

Com o objetivo de lidar com os impactos causados pela pandemia
COVID-19, a IBM disponibiliza aos nossos clientes, que possuem
servidores Power* específicos, do segmento de saúde, acesso gratuito
por 30 dias, para ativação de capacidade sob demanda (CoDs*) dos
recursos inativos de processadores e memória dos servidores Power*.
Nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a atender o aumento da
demanda durante a pandemia COVID-19.

Passo 01

Confira se já utilizou o trial previamente em seu servidor Power. Confira
os códigos no link: http://www-912.ibm.com/pod/pod

Passo 02

Se você não tiver solicitado nenhum trial previamente, faça o seu pedido
no link: http://www-912.ibm.com/t_dir/tcodtrial.nsf/html/index.html

Passo 03

Se você já solicitou o trial previamente, peça o seu COVID-19 Exception
Trial. É só enviar um e-mail para pcod@us.ibm.com com as seguintes
informações:
Título do e-mail: COVID-19 Exception Trial
Inclua no corpo do e-mail:
– Nome do cliente,
– Tipo da Máquina & SN/s
– O pedido é para processador e/ou memória?
– Justificativa de negócios: Coronavirus disease (COVID-19)

Passo 04

Ative seu Exception trial para CoD - Capacity on Demand
A. Acesse seu código de ativação no link: http://www-912.ibm.com/pod/pod
B. Entre com seu código de ativação usando o Hardware Management Console (HMC):
– HMC Classic ou HMC Enhanced interface - Use o HMC Capacity On Demand > Entre
com CoD Code task.
– HMC Enhanced + interface - Use o Capacity on Demand > CoD Functions > Entre com o
CoD Code task

Passo 05

Se você precisar de recursos, além do prazo dos primeiros 30 dias,
envie novamente um pedido por e-mail para pcod@us.ibm.com com as
mesmas informações do ‘passo 3’. Lembre-se de enviar este e-mail
quando faltar entre 5 a 7 dias úteis para o término do prazo do Exception
Trial de 30 dias.

Com esta iniciativa, a IBM espera ajudar
no combate a pandemia no Brasil e no mundo.
*Válido para os servidores elegíveis ao CoD (Capacity On Demand)
**Exception Trial não é válido para clientes governo

Para mais informações sobre as ofertas flexíveis de capacidade
sob demanda, acesse: https://www.ibm.com/br-pt/it-infrastructure/power/capabilities/
capacity-on-demand.

Qualquer dúvida, entre em contato
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