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Passos
para a cloud certa

A computação em nuvem é o principal sustentáculo das tendências em TI, de acordo
com o GlobalData:

94% das empresas terão solução
na nuvem até 2020
Mas, como levar os aplicativos da sua empresa para a nuvem certa? Para
ajudá-lo, simpliﬁcamos esta jornada em 7 passos, veja:

1 Planejamento estratégico
Para o parceiro ideal de cloud
corporativa não importa o tamanho da
sua empresa, a infraestrutura é
dedicada e ﬂexível com:
Ambiente independente
Dados mantidos a “7 chaves"
Conectividade e gestão dos links

2 Qualidade da infraestrutura
Somente uma infraestrutura robusta pode
garantir que seus sistemas de missão
crítica estejam seguramente
hospedados e disponíveis. A garantia
de seriedade e qualidade na prestação
de serviços vem de nomes como:

3 Economia
Deixe de ser percebido como um centro de custo e alcance a posição
de centro de receita! Essa é uma das grandes vantagens da cloud
corporativa! De um lado ela libera tempo da equipe para atuar de
forma estratégia e de outro reduz custos signiﬁcativamente.
Capex nulo (zero de investimento em tecnologia)
Redução dos custos em até 50% em relação ao modelo tradicional

4 Gestão e governança de TI
Gerenciar ao invés de executar tarefas
operacionais. É disso que o gestor de TI
precisa para ser cada vez mais
estratégico dentro da empresa! Como
o parceiro de cloud ajuda?
“Amarrando” as ações de TI à estratégia
do negócio
Gerenciando o ambiente e reduzindo
riscos
Garantindo um SLA das aplicações
para as áreas de negócios

5 Conectividade e segurança
Garantir conectividade e segurança no
ﬂuxo de informações é primordial para
o negócio. A nuvem certa garante acesso
seguro por meio de solução de Firewall e
ainda:
Conexão VPN: site to site entre matriz e ﬁliais
Redundância, balanceamento e monitoramento de link
Atendimento dedicado e especializado para a sua empresa

6 Serviços gerenciados
Seu fornecedor de cloud precisa entregar uma
composição de serviços integrados para
suporte de infraestrutura de TI com
proﬁssionais certiﬁcados e constantemente
atualizados. Isso signiﬁca redução de de
custos com:
Contratação de mão de obra
Treinamento e reciclagem
Alto padrão de serviço e atendimento

7 Cases de referência
Mesmo com toda a informação que você teve chegando até aqui, o depoimento
de uma empresa que migrou com sucesso para a nuvem certa vai esclarecer
possíveis dúvidas e minimizar qualquer insegurança para que sua decisão seja
fundamentada em fatos e dados.
Veja o que têm a dizer as empresas dos mais variados portes e segmentos que
já passaram pela experiência de migrar para a nuvem certa:

A instabilidade do nosso ambiente de TI
foi determinante para migrarmos para
os serviços gerenciados da CorpFlex,
colocando em cloud nosso sistema de
gestão. Criamos, durante um certo
período de tempo, um ambiente de
testes para avaliar o comportamento do
sistema. Essa prática garantiu a
ﬁnalização da operação em apenas 26
horas, superando o tempo previsto.
Fizemos uma virada bem-sucedida, sem
maiores problemas, apenas com
pequenos ajustes.
Irineu Ugliano, Gerente de TI.

Acredito que o grande desaﬁo de empresas do
meu ramo no que tange a tecnologia é o de
superar o paradigma de que ela é custo e não
investimento. Com o crescimento do
e-commerce e a grande diversiﬁcação dos canais
comerciais (celular, tablet, desktop, apps, entre
outros), as empresas precisam ter na tecnologia
um grande aliado para alavancar seus negócios
de maneira ágil e assertiva. Investir em
tecnologia e em grandes parceiros nessa área
torna-se vital para as empresas que pensam em
prosperar neste novo momento, onde as
decisões e ações precisam ser cada vez mais
“online”.
Tiziano Pravato Filho - CEO.

Nós encontramos na CorpFlex um
parceiro que proporcionou um
ambiente ideal para as nossas
necessidades, através do gerenciamento
de hardwares, licenças e infraestrutura.
Com isso podemos focar o nosso tempo
no core do negócio, sabendo que a
CorpFlex está pronta para nos dar
suporte.

O parceiro sempre se mostrou de fácil acesso e,
além disso, conta com um checklist de crise que é
um grande diferencial.
Daniel Rocha - gerente de TI.

Jorge Tamariz – CIO

Ter a cloud do seu negócio em boas mãos signiﬁca receber atendimento
qualiﬁcado, usufruir de uma infraestrutura robusta, de um ampla
experiência de mercado e ter ﬂexibilidade de prestação de serviço.
Siga os 7 passos para a nuvem certa e aproveite os benefícios
que só o melhor parceiro pode oferecer!

www.corpﬂex.com.br

