UOL CLOUD HÍBRIDO
UMA SOLUÇÃO PARA
CLIENTES VMWARE
vCloud Air Network Services Brazil

UMA FORMA SIMPLES,
ECONÔMICA E SEGURA DE
EXPANDIR SEUS RECURSOS DE TI
Cloud Computing
Dentre os diversos desaﬁos da área de TI, podemos destacar:

Manter plataforma proprietária
Limites para a integração de aplicativos
Incompatibilidade de funcionalidades
Tratamento de ambientes legados
Seu Data
Center
ou Cloud
Privado

Um ambiente pouco familiar para minha TI

Cloud
Público

UOL CLOUD Híbrido
Ter um verdadeiro Cloud Híbrido é a solução para os desaﬁos atuais.
• Expansão do ambiente existente sem desperdiçar
o investimento feito até hoje.
• Utilização das mesmas regras de negócio e ferramentas
de gerenciamento utilizadas atualmente, dispensando
treinamento de equipe ou novas contratações.
• Possibilidade de crescer rapidamente
e capacidade de movimentar workloads
entre os ambientes.
• Segurança dedicada e personalizada.
• Integração nativa à infraestrutura VMware.

Cloud
Público

Virtualizado ou
Cloud Privado

Físico

Benefícios
Com o Cloud Híbrido do UOLDIVEO
sua empresa ganha:

Velocidade – rápido deploy de
aplicações e entrega de soluções.

Liberdade Financeira – uso consciente
e controlado do orçamento de TI
e pagamento em reais.

Migração – movimento de aplicações entre
o seu ambiente privado e a nuvem híbrida
sem mudanças de arquitetura de rede.

Expansibilidade – aumente a quantidade
de recurso computacional de forma
simples e descomplicada.

Integração – ganho de agilidade ao
se integrar nativamente à sua solução
e replicar as características de controle,
automação e monitoramento, dispensando
a necessidade de novos treinamentos
para a equipe usuária ou contratação
de recursos capacitados.

Controle – crescimento da capacidade
mantendo as características originais de
segurança e governança da sua solução.

Soluções completas em Outsourcing de TI
No UOLDIVEO você encontra a mais ampla oferta
de soluções em Cloud, assim como serviços de
Consultoria Estratégica, Migração e Sustentação:
tudo em um único parceiro.
• Cloud Privado, Público, Openstack e Híbrido,
de acordo com a sua necessidade.
• Serviços gerenciados para gestão de ambientes
e governança de TI.

• Soluções e especialistas em segurança para
proteger sua empresa de ameaças digitais.
• Soluções de pagamento, colaboração
e automação.
• Consultores especializados na avaliação
de melhorias em aplicações e implementação
de processos com as melhores práticas de TI.
• A maior infraestrutura de Data Center do País
e uma rede própria de Telecomunicações.

Parceria UOLDIVEO e VMware
O UOLDIVEO é o primeiro e único provedor na América Latina que oferece o portfólio completo VMware
em seu Cloud e é o provedor exclusivo de Cloud Híbrido no Brasil com VMware e Virtustream.

Contato comercial: 11 3092 6161
E-mail: comercial@uoldiveo.com
WWW.UOLCLOUD.COM.BR/HIBRIDO

