Fast Cloud Transformation

Cloud Target
Sobre a Cloud Target
Nascemos em 2017 já com a experiência de mais de 20 anos de nossos sócios no
mercado de TI e somos um dos principais parceiros Microsoft em soluções de
Segurança, Produtividade e Governança de Dados. Temos metodologia que
possibilita avaliação completa do ambiente, a implementação de soluções e a sua
manutenção mensal. Atuamos em todas as indústrias e somos especialistas nas áreas
de Saúde, Educação, Varejo e Financeiro.
Como migrar corretamente para a Nuvem
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.
Nossa Solução
Os especialistas de Nuvem da CLOUD TARGET farão 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. Utilizamos ferramentas que permitem migrar de forma simples e ágil seu sistemas, permitindo a
replicação e testes dos sistemas migrados antes da entrada em produção.

Pacote 1

Pacote 2

Pacote 3

O escopo deste pacote é a migração
de 3 aplicativos On-Premises
para o Azure.

O escopo deste pacote é a migração
de 6 aplicativos On-Premises
para o Azure.

O escopo deste pacote é a migração
de X aplicativos On-Premises para o
Azure e a continuidade do
gerenciamento do ambiente

Avaliação Completa + Implementação
✓ Avaliação do ambiente por meio de
workshops e entrevistas, com
metodologia personalizada
✓ Revisão dos sistemas e quais as
necessidades técnicas e do negócio
✓ Criação de um roteiro com ondas
de migração com a prioridade correta
e testes para minimizar o impacto ao
usuário final
✓ Migração Rápida de 3 Aplicativos
On-Premisses por meio de Softwares
Especializados e Scripts
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R$ 33.244,00

R$ 53.006,55

Consulte nossas ofertas

Veja mais sobre nossas ofertas de soluções em https://cloudtarget.com.br
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