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Cisco Data Center 
Resumo da solução 

Elimine os riscos da migração de redes de data centers  

 

Otimize seu investimento em arquitetura e TI e reduza  
a complexidade e os riscos 

As iniciativas de migração podem ajudar as empresas e os prestadores de serviços  
a manter a liderança no mercado, aumentar a agilidade dos negócios e reduzir o TCO 
(Total Cost of Ownership, custo total de propriedade), ao mesmo tempo em que 
atendem às exigências regulamentares e aos planos de crescimento futuro. 

Como o data center é a plataforma de disponibilização essencial para os negócios,  
a migração dele ou de qualquer um de seus ativos de TI – aplicativos, dados, 
computadores, rede, servidores e/ou instalações – pode se tornar um esforço de 
gerenciamento de mudanças complexo e de grande escala, com investimentos  
e riscos consideráveis, a menos que seja planejado e gerenciado com cuidado.  

As iniciativas bem-sucedidas de migração do data center devem superar os desafios 
relativos à arquitetura, aos negócios e às operações em toda a pilha de TI (Figura 1). 
Os desafios incluem manter a continuidade dos negócios, migrar aplicativos antigos e em 
pacotes, preservar dados essenciais durante a migração e evitar violações da segurança.  

Os Cisco Data Center 
Migration Services ajudam 
empresas e prestadores  
de serviços a aumentar  
a agilidade dos negócios  
e melhorar a experiência dos 
usuários finais com o mínimo 
de risco, complexidade  
e consumo de recursos. 

Por outro lado, as iniciativas de migração também oferecem oportunidades de lidar 
com atualizações de arquitetura, executar procedimentos de virtualização e aproveitar 
novas oportunidades relativas à redução do consumo energético e dos recursos  
de refrigeração, para obter um maior retorno dos investimentos com data center.  

Uma estratégia bem-sucedida de migração de data center deve envolver: 

● Planejamento meticuloso da complexa movimentação de ativos essenciais  
do data center de um local e/ou uma plataforma para outro(a).  

● Garantia de continuidade dos negócios, mantendo o desempenho e a 
disponibilidade dos aplicativos e, ao mesmo tempo, disponibilizando níveis  
de serviço operacional durante as movimentações físicas e/ou de plataforma. 
Com pouca ou nenhuma margem de erro, é essencial evitar interrupções não 
planejadas nos serviços ou quedas de desempenho que possam afetar  
a experiência dos usuários.  
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ária uma ampla gama de conhecimentos nas Para eliminar esses riscos, é necess
áreas de arquitetura, negócios, operações, tecnologia e estratégias, o que pode  
criar longas curvas de aprendizado para empresas e prestadores de serviços.  

Figura 1.   Desafios e abordagem relacionados à migração de data centers 

 

Com Cisco® Data Center Migration Services, as empresas e os prestadores de 
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serviços podem aumentar a agilidade dos negócios e melhorar a experiência do
usuários finais com menos riscos, complexidade e consumo de recursos. As oferta
de serviço têm como base uma arquitetura e uma estratégia de data center de ponta, 
que utilizam metodologias comprovadas de migração dotadas dos melhores recursos  
e parceiros da Cisco. O foco de nossos serviços é eliminar riscos de mudança de 
grande escala, bem como evitar atrasos no cronograma e aumento de custos. Com
os serviços da Cisco, sua iniciativa de migração será segura e confiável.  

Não nos concentramos apenas na eliminação de riscos, mas também ajud
a aumentar o valor do investimento em seu data center, trabalhando com você e s
equipe de projeto para avaliar e desenvolver a estratégia de data center, de modo  
que atenda aos objetivos de negócios da empresa, sejam eles velocidade de acesso
a dados, tempo de obtenção de receita ou outras metas. Manter-se atualizado com 
relação às tecnologias de data center emergentes, avaliar o valor arquitetônico dess
tecnologias para sua empresa e estabelecer uma estratégia de implantação ao longo 
dos anos ajudará a garantir que os elementos do data center migrado continuem 
demonstrando alto desempenho e permaneçam ágeis no futuro. 
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Migre seu data center para obter uma grande vantagem com 
baixo risco  
Independentemente de você migrar todo o data center ou apenas uma parte dele,  
os Cisco Data Center Migration Services eliminam os riscos e a complexidade para 
proporcionar uma migração bem-sucedida. Como definimos uma migração bem-
sucedida? Ela deve atender aos objetivos estratégicos dentro do orçamento e do prazo, 
com o máximo de valor e retorno do investimento. As metodologias de migração  
da Cisco (Figura 2) são essenciais para os serviços de migração. Elas contam com 
diversos componentes, como descoberta, grupos de movimentação, estratégia de 
migração, plano de análise e eliminação de riscos, plano de implementação de 
migração e função de gerenciamento de programas. 

Como os data centers possuem interdependências estritas, nossas metodologias  
de migração são aplicadas a cada área em toda a pilha de TI, incluindo negócios, 
aplicativos, servidores, armazenamento, redes, instalações e recursos operacionais. 
(Consulte a Tabela 1 no final deste documento para conhecer as atividades, resultados 
e vantagens do serviço). 

Essa abordagem foi desenvolvida para revelar os riscos relacionados à migração  
e eliminá-los no início do ciclo de vida do projeto. Contratando os serviços da Cisco, 
você tem a garantia de um nível contínuo de sucesso em iniciativas de migração de 
data center de qualquer porte, independentemente da complexidade e do escopo. 
Essa abordagem holística reduz consideravelmente o custo de implementação do 
projeto e oferece um caminho confiável para a conclusão dentro do prazo. Com os 
Cisco Data Center Migration Services, até mesmo um esforço de migração de grande 
escala pode ser implementado com risco menor, um prazo reduzido e um retorno do 
investimento melhor. 
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Figura 2.   Metodologias de migração de data center da Cisco 

 

Eliminar riscos ocultos 
No data center, os aplicativos de negócios dependem de diversos componentes  
de software executados em servidores conectados à rede e ao armazenamento.  
Os componentes de hardware e software do data center têm interações e 
interdependências complexas e essenciais, que podem ou não estar documentadas. 
Com base em mais de 28 anos de experiência com mais de 50 milhões de dispositivos 
e 6 milhões de interações de clientes a cada ano, percebemos que as interações e 
interdependências não documentadas são as mais perigosas, pois podem levar a erros 
de conexão ou desconexões acidentais da infraestrutura de suporte de aplicativos, 
causando grandes interrupções desses aplicativos.  

Para reduzir consideravelmente esse risco oculto, o Cisco Application Dependency 
Mapping (ADM) estabelece uma visão holística e pericial de interdependências 
conhecidas e ocultas, de modo que os clientes (sejam empresas ou prestadores de 
serviços) possam fazer planos. O Cisco ADM examina essas interdependências de 
três ângulos diferentes: servidores, rede e negócios. A rede oferece o melhor "ponto  
de observação" para compreender as interações entre servidores e aplicativos.  
O Cisco ADM se diferencia por sua capacidade de estabelecer o mapa pericial de 
interdependências invisíveis que podem gerar problemas de desempenho, até mesmo 
interrupções de aplicativos e SLAs.  

Benefícios 
Os Cisco Data Center Migration Services ajudam empresas e prestadores de serviços 
a otimizarem os investimentos em TI e a arquitetura do data center, eliminando,  
ao mesmo tempo, a complexidade e os riscos. Esse serviço é útil para:  
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● Consolidar um grande número de data centers antigos em um menor número 
de data centers grandes, mais eficientes e estratégicos 

● Virtualizar os ativos do data center e automatizar processos de provisão,  
o que reduz o tempo de implantação de novos aplicativos de negócios 

● Migrar para um ambiente de nuvem privada ou híbrida mais ágil 

● Desenvolver uma arquitetura de data center que ofereça suporte a analíticos  
de big data para coletar dados de business intelligence 

● Criar uma arquitetura que proporcione capacidade de programação 
SDN/Openflow  

Amplie os investimentos em seu data center  
A Cisco e seus parceiros oferecem desenvolvimento da estratégia de data center  
em longo prazo. Consultores de serviços especializados analisam suas necessidades 
comerciais e a pilha de TI para gerar uma estratégia de vários anos para cada 
tecnologia, incluindo sugestões sobre como implementar imediatamente essas 
estratégias ou outras, conforme necessário, durante a migração. Assim, você pode 
aproveitar todas as vantagens de seu investimento de migração e desenvolver uma 
estratégia de data center para se manter atualizado e atender às necessidades futuras.  

Conhecimentos da Cisco 
Os Cisco Data Center Migration Services são disponibilizados por profissionais  
de serviços da Cisco que contam com uma ampla variedade de certificações e são 
especialistas em tecnologias de data center. Esses consultores têm experiência direta 
e atualizada em planejamento, desenvolvimento e migração de data centers e seus 
componentes: aplicativos, dados, redes, servidores e armazenamento.  

Suporte flexível para sua solução 
Um bom suporte técnico é essencial, esteja você migrando todo o data center ou 
apenas alguns elementos dele. O Cisco Data Center Solution Support Service for 
Critical Infrastructure foi desenvolvido para complementar o suporte a produtos da 
Cisco e de nossos parceiros tecnológicos, possibilitando uma solução mais rápida  
e precisa de problemas complexos relacionados à infraestrutura de data centers. Com 
o suporte a soluções, você tem acesso prioritário a um ponto único de contato (nossa 
equipe de especialistas em tecnologia de infraestrutura de data centers) para gerenciar, 
diagnosticar e acelerar a resolução de problemas de design, trabalhando inclusive com 
equipes de suporte de produtos de terceiros. 
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Por que escolher os serviços de data center da Cisco?  
Hoje em dia, o data center se tornou um recurso estratégico em um mundo que exige 
uma melhor integração entre pessoas, informações e ideias. Seu negócio e seu data 
center funcionam melhor quando os produtos e serviços de tecnologia estão alinhados 
às oportunidades e aos objetivos estratégicos dos negócios. A Cisco e nossos 
parceiros oferecem serviços inteligentes e personalizados que aceleram a 
transformação do seu data center. Usando uma perspectiva única, baseada em rede  
e uma visão unificada dos recursos de data center, a Cisco assume uma abordagem 
arquitetural para ajudá-lo a consolidar, virtualizar e gerenciar de forma eficiente os 
recursos de data center. Os serviços de data center da Cisco ajudam a transformar, 
otimizar e proteger seu data center para reduzir custos, proporcionar alta 
disponibilidade e aprimorar o desempenho dos aplicativos.  

Disponibilidade 
Os Cisco Data Center Migration Services são disponibilizados pela Cisco e por 
seus parceiros. Para obter informações sobre a disponibilidade em sua região, 
entre em contato com seu gerente de serviços para clientes locais. 

Para obter mais informações 
Para obter mais informações sobre os Cisco Data Center Migration Services e outros 
serviços da Cisco para data centers, acesse www.cisco.com/go/dcservices. 

Tabela 1. Atividades/resultados/vantagens dos serviços de migração da Cisco 

Atividades e resultados Benefícios  

Atividade: descoberta  
● Compreender os principais fatores e objetivos corporativos  

da migração 
● Descobrir ativos de infraestrutura de TI de ponta a ponta no 

data center, incluindo negócios, aplicativos, servidores, redes, 
armazenamento, instalações e operações 

● Descobrir interdependências essenciais de ativos com  
o  líder do setor Cisco Application Dependency Mapping  

● Identificar principais processos de negócios e aplicativos 
essenciais 

● Compreender recursos de backup/restauração, recuperação  
de desastres e gerenciamento de operações 

● Compreender as obrigações e os limites de período de 
inatividade dos SLAs (Service Level Agreement, contrato  
de nível de serviço) 

● Compreender as exigências de instalações e do data center  
de destino 

● Compreender as alterações dos processos de gerenciamento 
Resultado: relatório de ativos da infraestrutura de TI 

● Ajuda a alinhar os objetivos de 
negócios com os objetivos técnicos  
da migração 

● Ajuda a descobrir infraestruturas 
físicas e lógicas que devem ser 
migradas 

● Ajuda a estabelecer interdependências 
holísticas e periciais entre diversos 
aplicativos, servidores, 
armazenamento e redes  

● Ajuda a compreender as exigências  
e restrições da migração 

● Ajuda a estabelecer as expectativas 
de nível de serviço, de modo que o 
planejamento, o design e a 
implementação da migração do data 
center cheguem aos níveis exigidos  

Atividade: determinar grupos de movimentação 
● Avaliar interdependências de aplicativos e infraestruturas 
● Avaliar dependências de fuso horário  
● Criar grupos de movimentação e componentes em cada grupo

● Ajuda a otimizar o número de 
movimentações para proporcionar 
continuidade dos negócios e 
disponibilidade dos aplicativos  

http://www.cisco.com/go/dcservices
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Atividades e resultados Benefícios  

Atividade: estratégia de migração 
● Para cada tipo de ativo, realizar um workshop com o cliente 

para compreender e analisar as exigências corporativas e 
técnicas para a estratégia de migração 

● Selecionar a estratégia de migração adequada para a ação 
Resultado: relatório da estratégia de migração do data center 

● Ajuda a selecionar a estratégia de 
migração para simplificar os ambientes 
da infraestrutura e operacional, prever 
o que pode dar errado e criar um plano 
para eliminar os riscos dessa 
ocorrência  

Atividade: análise de risco e plano de migração 
● Identificar riscos que podem impedir o cumprimento dos prazos 

de migração  
● Criar um plano de eliminação de riscos  

Resultado: relatório da análise de migração de riscos 

● Ajuda a desenvolver planos de 
tratamento e acionar eventos para 
aproveitar as oportunidades, evitar  
ou eliminar riscos durante a migração 
oferecendo uma análise detalhada dos 
riscos  

Atividade: plano de migração detalhado:  
● Desenvolver um planejamento pré-ação, plano de remoção do 

rack e carregamento, plano de transporte, plano de descarga e 
instalação em rack 

● Executar um plano de validação e teste pré e pós-transferência 
● Planejar um point in time para restauração de acordo com o 

RTO/RPO (Recovery Time Objective/Recovery Point Objective, 
objetivo de tempo de recuperação/objetivo de ponto de 
recuperação) 

Resultado: plano de projeto de migração 

● Ajuda a criar um plano de migração 
que minimiza custos, riscos e tempo  

● Ajuda a definir um processo de 
migração com eliminação de riscos 

Atividade: implementar o plano de migração 
● Validação das condições técnicas do plano pré-ação 
● Acompanhar o plano de migração física  
● Transmitir atualizações de status 

● Ajuda a preparar e coordenar pessoas, 
ativos, transporte e parceiros de 
migração para a ação  

● Ajuda a coordenar a equipe do data 
center e os parceiros de migração, 
oferecendo um plano e comunicação 
abrangentes 

● Ajuda a garantir que o plano de 
migração de dados funcione conforme 
esperado antes de mover todo o 
repositório de dados de produção  
de um aplicativo 

Atividade: função de gerenciamento de programas 
● Desenvolve e controla o relacionamento e as 

interdependências entre atividades individuais do projeto no 
programa a fim de atender aos objetivos do programa com êxito 

● Permite o planejamento e a obtenção de financiamento  
e governança do programa, bem como acompanhamento  
e controle de gastos do projeto de componentes 

● Permite estabelecer padrões específicos de qualidade e 
supervisão, de modo que o programa obtenha as vantagens  
e atinja os objetivos. Além disso, ajuda a garantir a aplicação 
do padrão de qualidade entre projetos 

Resultado: plano de projeto 

● Ajuda a reduzir custos gerais  
de gerenciamento do projeto 

● Ajuda a incentivar o uso eficiente  
de recursos 

● Ajuda a melhorar o controle de custos 
e a administração orçamentária 

● Ajuda a melhorar as comunicações, 
reduzindo conflitos e riscos 
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