
Modernize sua
infraestrutura 
computacional

1 Baseado em dados de desempenho fornecidos por Intel e AMD.

Atualize seu data center para tecnologias 
mais recentes de servidores e obtenha 
maior desempenho, confiabilidade e 
segurança. 

A atualização torna tudo mais 
simples - são menos dispositivos 

para rastrear, dar suporte e manter.

A modernização da carga de trabalho 
requer atualizações da infraestrutura.

Simplifique e economize

Menos servidores 
reduzirão sua sobrecarga 

administrativa e OpEx, 
além de aumentar a 

segurança de seu 
ambiente

Utilize a inteligência 
proativa do Cisco 

Intersight para encurtar  
janelas de manutenção
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Servidores Cisco UCS® M5 
garantem uma taxa de 

consolidação de 1:10 a 7:10 
em comparação ao Cisco 

UCS M4 ou versões 
anteriores 

Cisco UCS e Cisco HyperFlex  
permitem que empresas 
impulsionem, com segurança, 
suas aplicações e dados em 
qualquer lugar, desde o data 
center até multicloud e a 
borda da rede, a partir de 
inovações exclusivas na 
arquitetura computacional.

2a geração de 
processadores Intel® Xeon® 
Scalable e AMD EPYC™

Aumento superior a 340% 
em performance1

Memória persistente Intel 
Optane™ DC

Storage NVMe 

Mitigações de hardware 
para ataques de canal 
lateral e criptografia de 
memória

NVMe

40% dos clientes Oracle 
precisarão atualizar seu Oracle 
Database 11g nos próximos 
dois anos

Microsoft SQL Server 2005 e 
2008 estão em fim de suporte

90% dos clientes SAP migrarão   
para SAP HANA 

Empresas que usam VDI 
atualizarão Windows 7 para 
Windows 10

Saiba mais sobre Cisco UCS e Cisco HyperFlex, visite:

https://www.cisco.com.br/servidores

Aumente a produtividade dos usuários: 
Seja executando um relatório ou uma 
sessão de VDI, tempos de resposta mais 
rápidos tornam todos mais eficientes.

Melhore a satisfação dos clientes: 
Dê aos seus clientes respostas mais 
rápidas, seja em ambientes web, mobile 
ou  pessoalmente. 

Reduza os custos de entrega de serviços: 
Processadores mais rápidos, mais memória, 
consolidação de servidores e gerenciamento 
contínuo podem economizar tanto CapEx 
quanto OpEx.

Altos índices de consolidação significa 
menos hardware e menores custos de 
licenciamento de software. O Cisco 
Intersight reduz a complexidade e o 
esforço manual necessários para 
implantar, atualizar e manter servidores e 
infraestruturas hiperconvergentes, 
proporcionando economia operacional.
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