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Benefícios
• Impulsione a transformação da TI híbrida explorando 

vantagens da computação em nuvem a partir de um 
modelo centrado em aplicações, permitindo que as 
organizações de TI integrem data centers próprios à 
qualquer ambiente cloud para implantar recursos em 
“locais” onde operam da melhor forma.

• Obtenha agilidade e segurança permitindo que os 
departamentos de TI mantenham níveis elevados de 
governança e conformidade, enquanto atendem a 
demandas das áreas de negócios.

• Maximize o desempenho das aplicações a partir de 
uma experiência de usuário consistente e confiável com 
relação às suas aplicações, sem sofrer com atrasos ou 
interrupções. 

A Transformação Digital começa 
com o Cisco ASAP Data Center
Empresas lutam contra pressões 
competitivas e, para ter sucesso - ou 
até mesmo sobreviver, precisam se 
adaptar rapidamente a ambientes em 
constante mudança. 

Isso significa transformação 
acelerada da TI, que será 
responsável por entregar respostas 
rápidas a demandas de negócio.

Companhias dependem das 
aplicações entregues a clientes e 
funcionários. Garantir o acesso 
instantâneo e sem interrupção a 
essas ferramentas é fundamental. 
Quando um usuário não consegue o 
que quer quando quer, simplesmente  
vai procurar a solução em outro lugar.
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Funcionários se comportam cada vez 
mais como consumidores domésticos. 
Sempre que não conseguirem os 
recursos que necessitam internamente, 
buscarão o que precisam fora das 
políticas corporativas. 
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Esse comportamento exige que os gestores de TI  fiquem 
atentos, para garantir a segurança adequada em ambientes 
heterogêneos sem que isso impacte na entrega de inovações às áreas 
de negócios.

Neste mundo em constante mudança, empresas precisam pensar na 
entrega da TI como  Serviço (ITaaS). Essa abordagem permite  definir, 
oferecer e orquestrar soluções de forma eficiente. A transformação de 
TI é a pedra fundamental das jornadas de digitalização das 
organizações.

A Cisco está emprenhada em ajudar empresas a modernizarem seus 
data centers e infraestruturas de TI com uma solução de híbrida que 
maximiza o desempenho das aplicações, reduz riscos e aumenta a 
agilidade operacional, permitindo acelerar jornadas de Transformação 
Digital.

As soluções Cisco entregam a flexibilidade necessária para que  
empresas executem seus aplicativos tradicionais e em nuvem através 
de infraestruturas convergentes e hiperconvergentes, que podem ser 
implantadas tanto em ambientes cloud como em data centers próprios.

Essa capacidade está vinculada a uma arquitetura que garante Análise, 
Simplicidade, Automação e Proteção (ASAP) de data centers, 
atrelada a uma política consistente para ambientes híbridos de TI, 
construídos com tecnologias líderes de networking, segurança, 
computação e armazenamento bem como por soluções definidas por 
software. 

Modernize negócios com o Cisco ASAP Data Center
• Análise é tudo: Conheça e compreenda toda a aplicação e o desempenho 

operacional com visibilidade granular e em tempo real, independentemente 
de qual centro de dados ou nuvem aquela carga de trabalho reside. Aumente 
a capacidade de resposta a mudanças nos comportamentos das aplicações e 
corrija anomalias e ameaças em tempo real.

• Simplicidade é sinônimo de velocidade: Simplifique a infraestrutura 
tecnológica de sua empresa com o portfólio mais abrangente de soluções 
compactas e altamente eficientes de computação, armazenamento, rede e 
segurança para permitir uma programação ágil, desenvolvimento contínuo de 
aplicativos e implantação em arquitetura híbrida. Combinando velocidade, 
eficiência, análise e inteligência de negócios através da infraestrutura de TI, 
os líderes empresariais alinham seus ambientes a modernos modelos de 
consumo de TI e cloud. 

•

A diferença da Cisco está em nossa capacidade de integrar cada 
elemento e transformar a infraestrutura de TI híbrida de sua 
organização em motores de Transformação Digital. A arquitetura ASAP 
garante análises em tempo real compartilhadas em uma plataforma 
simples e convergente, que permitem automatizar operações e elevar 
a segurança, para que você possa continuar inovando e aproveitando 
novas oportunidades de negócios. 
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• Automação acelera o negócio: A análise integrada e as interfaces 
programáveis abertas criam oportunidades para a generalização da 
automação, permitindo que TI e linhas de negócios respondam mais 
rapidamente às mudanças necessárias em mercados dinâmicos em 
tempo real. Ao criar e preservar uma política unificada que permeia 
toda rede, computação, armazenamento e segurança, o departamento 
de TI pode habilitar um ambiente de provisionamento baseado em  
autoatendimento sob demanda que atenda de forma efetiva as 
estratégias corporativas.

• Proteja o agora: Minimize ameaças e riscos mantendo um modelo de 
conformidade que suporte e não limite a capacidade da TI de 
permanecer ágil. A arquitetura de políticas de segurança e os 
requisitos de conectividade são automaticamente traduzidos em 
diretivas de TI correspondentes e, em seguida, distribuídos apenas 
para dispositivos necessários. Monitorar e analisar tudo para reduzir 
falhas permite que a TI se concentre no que está por vir em vez de ter 
que proteger o que já está feito. 

Construa sua TI híbrida com o Cisco ASAP Data Center
Está com dificuldades de identificar a melhor nuvem para 
implantar seus aplicativos ou determinar como sua empresa pode 
mover cargas de trabalho suavemente entre ambientes distintos? 
Obtenha a garantia que você precisa para construir sua 
infraestrutura de TI híbrida com a arquitetura Cisco ASAP Data 
Center. Para mais informações, visite www.cisco.com/go/
datacenter
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