FCT

Fast Cloud Transformation
Priorize Seus Sistemas
A análise correta do que
migrar e porque é um
ponto importante para a
decisão de qual tecnologia
escolher e como serão as
ondas de migração!

Segurança e Governança
Não pensamos apenas no
processo de Migração, nossa
equipe fará um desenho de
arquitetura Cloud pensando
na Segurança e Governança
de Dados, assuntos muito
importantes para sua
empresa.

Sua empresa precisa de flexibilidade na TI (pagar somente pelo uso),
escalabilidade para períodos de pico de consumo ou contingência em caso de
falhas? Migrar seus sistemas para a Nuvem é único caminho!

FCT – FAST CLOUD TRANSFORMATION
Os especialistas de Nuvem da CLOUD TARGET farão a análise do seu ambiente
e sistemas atuais, traçando uma rota de migração com o mínimo de impacto e
que esteja de acordo com os requisitos técnicos e de negócio de sua empresa.
Contamos com ferramentas que permitem migrar de forma simples e ágil seus
sistemas, permitindo a replicação e testes dos sistemas migrados antes da
entrada em produção.

Profissionais Especializados + Experiência = Conheça Nossos Cases!

•

Avaliação do ambiente da empresa,
por meio de workshops e entrevistas,
com metodologia personalizada e
comprovada em diversos projetos

•

Revisamos seus sistemas e quais as
necessidades técnicas e de negócio

•

Traçamos um roteiro com ondas de
migração com a prioridade correta e
testes para minimizar o impacto ao
usuário final

MONITORAMENTO E
GERENCIAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO
DE SOLUÇÕES

AVALIAÇÃO
COMPLETA
•

Migração rápida por meio de
Softwares Especializados e Scripts

•

Migração de Windows, Linux e
SQL

•

Implementação do Azure Security
Center para proteger e deixar seus
sistemas migrados em
conformidade com a CIS, LGPD,
ISO entre outras conformidades

•

Serviços Gerenciados de CDC
(Cyber Defense Center) por meio
do Microsoft Sentinel

•

Relatório de Conformidade
Mensal informando quais cargas
de trabalho estão em
conformidade

•

Dashboards Especializados
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