Transforme sua visão
de nuvem híbrida
em realidade com
a Cisco
Ajudar sua empresa a migrar para
a nuvem e gerenciar seu ambiente
multicloud para aproveitar ao máximo
as aplicações e os dados é a força
motriz da nossa estratégia de nuvem.

A complexidade da nuvem chegou para ficar

50%

de aumento no número
de aplicações

51%

47%

esperam altas taxas de
interdependência entre aplicações

das aplicações serão desenvolvidas
usando estruturas modulares

Fonte: IDC CloudPulse do 1º trimestre de 2019, julho de 2019

Trabalhando juntos, podemos ajudar você a:

Construir a base da sua estratégia de nuvem híbrida
Uma infraestrutura de nuvem híbrida vai garantir o futuro da sua empresa, acompanhar o
ritmo da inovação em software e serviços e impulsionar os seus negócios.
• Otimize o
desempenho da
infraestrutura e
reduza os custos

• Forneça uma
experiência de
aplicativos de
ponta para os
consumidores

• Gerencie sua
infraestrutura em
qualquer lugar com
o software como
serviço

O portfólio de infraestrutura
capacita todas as suas cargas
de trabalho de aplicações, em qualquer
lugar onde você precise migrá-las para a
nuvem pública.
D E PA R TA M E N T O D E T I
P RO N TO PA R A A N U V E M

Fornecer uma experiência de usuário de alta qualidade
Seus consumidores exigem o melhor, e as partes interessadas também.
Ajudaremos você a atender às expectativas.
•	Garanta que as
aplicações sempre
tenham acesso aos
recursos necessários
para oferecer
desempenho ideal

• Implante no data
center e nos locais
de borda em grande
escala

• Use análises assistidas
por IA para obter
insights acionáveis e
proporcionar melhoria
contínua e prevenção
de problemas

A Cisco tem parceria com todos
os principais provedores de nuvem
para fornecer soluções que ofereçam
simplicidade aos usuários sem
colocar os negócios em risco.
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Otimizar as nuvens e controlar os custos
Adicionar serviços e recursos na nuvem demanda mais esforços de
gerenciamento. Com a nossa ajuda, fica mais fácil manter contratos de nível
de serviço e controlar os custos.
•	Simplifique o
gerenciamento do ciclo
de vida de aplicações
multicloud, fluxos de
trabalho e infraestruturas

•	Expanda ou reduza
automaticamente
cargas de trabalho,
armazenamento e
bancos de dados na
nuvem em tempo real

•	Crie cenários
hipotéticos
rapidamente para
prever necessidades
de capacidade

Melhoria
de 12x

no tempo de controle de alterações
R E S U LTA D O S C O M A C I S C O

Proteger aplicativos, usuários e dados em
todas as suas nuvens
Com várias nuvens, a superfície de ataque ficará maior e provavelmente
continuará crescendo. Estamos aqui para ajudar você.
• Proteja tudo com
acesso de segurança
zero trust

• Garanta visibilidade
total de todas as
atividades na nuvem,
onde quer que ela
esteja

•	Reforce a segurança
sem afetar a
produtividade dos
usuários

58%

mais rapidez ao implementar
políticas de segurança
R E S U LTA D O S C O M A C I S C O

Faça o ambiente multicloud funcionar
de forma unificada com a Cisco
Ajudaremos você a transformar as complexidades da multicloud em oportunidades para oferecer experiências
digitais inovadoras e ganhos de produtividade. Saiba mais sobre algumas das nossas soluções abaixo.

Garanta o desempenho
de aplicações.

Revolucione o gerenciamento
do ciclo de vida. Em qualquer lugar.

Unifique suas aplicações
e sua infraestrutura.

Redução de 91% em períodos de
inatividade não planejados e ciclo
de vida de desenvolvimento 50%
mais rápido com a infraestrutura
hiperconvergente da Cisco: o Cisco
HyperFlex™.

A plataforma de gerenciamento na
nuvem Cisco Intersight™ aumenta a
utilização de recursos em 20-30% e
garante desempenho e custo ideais
de aplicativos.

Uma ponte em tempo real entre
o desempenho de aplicações
e a operação de infraestrutura
com o Cisco Intersight Workload
Optimizer®
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Saiba mais sobre as soluções em nuvem da Cisco
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