
Nuvens do provedor

Várias nuvens.
    Escolhas ilimitadas.

Isso lhe parece familiar? É a estação de pico. 
Seu data center alcançou o seu limite. 
Você está sem capacidade e com poucas 
opções que valem a pena.

Ao mesmo tempo, você precisa testar e desenvolver 
suas aplicações internas, mas a proposta é cara e o 
tempo está acabando.

E para atender às pressões contínuas de inovação, uma 
entidade empresarial criou um ambiente de "shadow IT"  
na nuvem e deixou a sua organização de TI de lado. 
Você está perdendo o controle…

Aplicação B

Aplicação A

Entidade de TI 
de sombra

3 situações de sobreposição.

3 pontos de pressão.
O que você faz?

E se você pudesse…

Ampliar seu data center sempre que quiser, por quanto tempo 
quiser, com uma rede consistente e políticas de segurança? 

Implantar a
 sua aplicação em uma
 nuvem pública e vê-la

 �uir sem problemas
 para o seu data center?

Ter o máximo de 
�exibilidade com 
maior transparência e 
controle e mínima 
exposição a riscos?

As nuvens híbridas
 fornecem as escolhas

 e a capacidade
 que você precisa. 

72%dos participantes pretendem seguir 
uma estratégia de computação de 
nuvem híbrida em 2015

Estrutura Intercloud da Cisco para empresas

Nuvem privada
da empresa

Nuvens do provedor

Entidade de TI

Agilidade de
 risco TCO

Sua melhor escolha
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Saiba mais em: www.cisco.com/go/intercloud

Migração de carga de trabalho aberta e altamente segura

Hipervisor A

Hipervisor B

Infraestrutura A

Infraestrutura B

Aplicação A

Aplicação B

Hipervisor A

Infraestrutura A

Hipervisor B

Infraestrutura B

Retome o controle

Explorando o poder da escolha

Hybrid
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Nuvem privada 
da empresa
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Conferência Gartner Data Center, Nuvens híbridas e TI híbrida: A próxima fronteira (Hybrid Clouds and Hybrid IT: The Next Frontier), 
Tom Bittman, dezembro de 2013.
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Amplie a capacidade e �exibilidade dos seus negócios.
Insira as suas cargas de trabalho onde quiser, sempre que precisar.

Escolha os provedores de nuvem que melhor atendem 
às suas necessidades.
Evite �car preso e limitado.

Reduza exposições aos riscos.
Ajude a garantir a segurança em vários ambientes de nuvem.

Torne a migração de cargas de trabalho automática.
Implante sua aplicação em uma nuvem pública e receba-a 
de volta segura e intacta, dependendo das suas políticas e 
necessidades comerciais.

Gerencie a recuperação de desastres.
Reduza as interrupções e mantenha a continuidade de 
seus negócios.

Melhore a relação custo-benefício de suas aplicações.
Torne-se mais ágil e trabalhe sem barreiras.
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Sua melhor escolha
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Serviço em Nuvem 
do Parceiro A

Serviço em Nuvem 
do Parceiro B

Serviço em 
Nuvem do 
Parceiro A
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