<cloud computing>

cloud
journey

Torne sua organização
mais rápida, inovadora
e competitiva com
Microsoft Azure.

Estamos aqui para guiá-lo na sua jornada na nuvem com o Microsoft Azure.
Migre e modernize com a estratégia correta de migração para a nuvem. Conte com a ajuda de um time
especializado em Azure DevOps, Azure Managed Services e infraestruturas modernas no Microsoft Azure.
Deixe o poder da nuvem acelerar a inovação da sua organização e tenha uma experiência incrível.

<o que entregamos>
Planejamento
Com o uso das ferramentas de assessment de workload da plataforma Azure, extraímos insights que
serão adaptados ao seu setor de atuação, criando a oportunidade de construir um plano de migração que
garanta os melhores resultados para o seu negócio.

Migração
Baseado em um roadmap claro de como deverá ser a transição do seu cenário on-premises para a nuvem,
realizamos a migração e modernização de aplicações e sistemas legados, apoiamos o desenvolvimento de
aplicações cloud-native e transformamos sua infraestrutura tradicional em um modelo que garanta a
agilidade que seu negócio precisa.

Sustentação
Atuamos com um modelo de oferta de serviços de nuvem 100% gerenciado, ou seja, todas as nossas
soluções com foco em Cloud garantem gestão total da infraestrutura que sua empresa precisa, incluindo
SO, bancos de dados, networking e segurança, armazenamento e infraestrutura de aplicação. Além disso,
todos os nossos contratos contam com o mais alto nível de suporte da Microsoft e AWS, garantindo uma
gestão eficiente e segura para sua empresa.

Otimização
Assim que sua empresa migrar para a nuvem, garantiremos que você maximize o valor de seus
investimentos através do nosso trabalho de otimização constante com foco em desempenho e custos. Esse
processo é baseado na avaliação de consumo em tempo real e análise de oportunidades de otimização
de recursos ou mudança de serviços. Além disso, através das nossas práticas DevOps e especialização em
Application Performance, buscamos a otimização de processos, automação e tuning para apoiar empresas
a se tornarem mais eficientes na nuvem.

<vamos além>

Os benefícios podem ser
maiores do que você imagina.

Economize antes, durante
e após a migração

Flexibilidade de migração
e suporte especializado

Desempenho, segurança
e disponibilidade

<suas necessidades>

Migre e modernize com
a estratégia correta de
migração para a nuvem.

Use uma variedade de estratégias de migração
e modernização de nuvem para atender às suas
necessidades de negócios, desde rehosting do seu
aplicativo com alterações mínimas de código até a
criação de novos aplicativos nativos em nuvem.

