Cloud
Vision
Investindo em Nuvem é: Governança, Previsibilidade e Gerenciamento de Uso.
Governança e controle são os maiores desaﬁos apontados pelas organizações para utilização de plataformas de
nuvem.
Existem várias formas de controle e diversas fontes de dados. O desaﬁo é ter um local único onde todas as informações
necessárias possam ser acessadas a qualquer momento.
Ao mesmo tempo que a nuvem traz escala e capacidade de computação inﬁndável, o mal uso de serviços e
desconhecimento dos modelos de cobrança podem trazer problemas irreparáveis para o orçamento de TI das
organizações.
A plataforma Brasoftware Cloud Vision integra informações do Microsoft Azure e dados de consumo de nuvem de
várias fontes, possibilitando que as informações sejam disponibilizadas de várias formas, com visões customizadas de
acordo com a necessidade de cada organização.
O Brasoftware Cloud Vision permite que as organizações tenham visão do modelo de cobrança de serviços, quebra
por assinaturas, grupo de recursos, tags, centros de custo da organização, além de personalizar alertas de desvio de
consumo entre outros recursos.
A solução permite total governança e controle de todo o consumo da plataforma Microsoft Azure, trazendo
visibilidade de custos e gestão dos recursos visando otimizações técnicas, redução de custo e uso efetivo de serviços.
Além disso, trazem uma visão e gestão Executiva através dos alertas e visibilidade de consumo por centro de custos
e/ou projetos.

Tecnologia
A área de Desenvolvimento juntamente com o Time de Inovação da Brasoftware, desenvolveram esta solução que é
Web SaaS, que combina dados de consumo da Microsoft, buscados por meios de APIs, ao Power BI Embedded, mais
recursos de Inteligência Artiﬁcial e Machine Learning.
Além disso, a área de Gestão de Consumo da Brasoftware desenvolve uma consultoria personalizada no onboarding
junto a cada cliente, com o objetivo de apresentar as funcionalidades, ajudar nas criação de regras e alertas, bem
como, personalizar relatórios e possíveis integrações com sistemas legados.

Investimento
Por se tratar de um serviço em nuvem, a cobrança é feita através de uma assinatura mensal de utilização e
proporcional ao valor de consumo de serviços.
*Clientes com contrato ativo e com consumo de Microsoft Azure junto a Brasoftware tem isenção de cobrança.
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