A verdade nem sempre
evidente sobre o uso da nuvem

Todas as informações são provenientes de interações com os clientes via Cisco® Cloud Consumption Services.

Shadow TI (a TI invisível)
Definição
1. Quando as unidades de negócios e os departamentos da sua
empresa contratam e consomem serviços na nuvem sem
consultar o departamento de TI.

Choque de realidade:
Na verdade, elas
usam uma média de
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Os departamentos
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51
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nuvem

Trata-se de um número 15 vezes maior 
do que o esperado.

)

Vamos clarear alguns aspectos sobre o uso da nuvem.

Os custos:
Custo oculto da
nuvem pública

4 a 8 vezes
maior

Risco para a empresa

4 a 5 vezes maior

Operações e
integração

2 vezes maior

Segurança de rede

1 vez maior

3 formas de reduzir a ocorrência de
uma Shadow TI (a TI invisível)

1

Saiba quais serviços de
nuvem estão sendo usados.
Se você puder visualizar tudo que está sendo
usado, poderá identificar os riscos e as próximas
etapas a serem seguidas.

2

Simplifique o
gerenciamento
da nuvem.
Escolhendo bem as pessoas, os processos
e as ferramentas, você pode gerenciar
melhor a adoção da nuvem e promover a
inovação e o crescimento da sua empresa.

3

Adote a nuvem híbrida.
Se você optar por um ambiente de TI híbrido
e adotar a Intercloud, poderá contar com a
velocidade e
 a eficiência necessárias para
atender às necessidades da sua empresa.

MAIS ECONOMIA:

Resultados

15%

mostram uma redução
nos custos com
a consolidação

MENOS RISCO:

Menos riscos de segurança na
nuvem, segurança dos dados,
privacidade e conformidade.

Cisco Cloud Consumption Services
Você sabe quais serviços de nuvem está usando? Os Cisco Cloud Consumption Services
ajudam você a entender melhor o uso da nuvem pública, conhecer os riscos e custos de
manter seus negócios na nuvem e controlar seu consumo da nuvem pública.

http://www.cisco.com/go/cloudconsumption
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