
Impulsione a produtividade
com serviços para administradores

Acelere a inovação com
serviços para desenvolvedores

Transforme a infraestrutura local
com integração da nuvem

Saiba mais em
vSpherePlus.com 
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Faça este 
laboratório prático
sem nenhum risco

Aproveite o vSphere+, a plataforma de carga 
de trabalho multi-cloud, para colocar suas cargas 
de trabalho locais no caminho do sucesso.

Aproveite todo o potencial das 
cargas cargas de trabalho locais 
com a tecnologia vSphere+

Desenvolvedores

O VMware vSphere+™ é a plataforma de carga 
de trabalho multi-cloud que leva os benefícios 
da nuvem para as cargas de trabalho locais, 
oferecendo serviços de computação em 
nuvem valiosos para que administradores 
e desenvolvedores de TI centralizem o 
gerenciamento, impulsionem a produtividade 
e acelerem a inovação de aplicativos 
tradicionais e de última geração.

Responsáveis pela 
tomada de decisão

A solução

Administradores 
de TI

Benefícios da nuvem inacessíveis 
às cargas de trabalho locais

Modelo de licença perpétua apresenta 
complexidades e restrições

Acelere a transformação da nuvem sem interromper 
apps essenciais aos negócios

Serviços de 
computação 
em nuvem 

de alto valor

Gerenciamento 
centralizado

Para todas 
as cargas de 

trabalho

Execução 
no local

Serviços 
para 

desenvolvedores
Serviços 

complementares

Serviços 
para 

administradores

Aplicativos em 
tempo real

Aplicativos 
com uso 
intensivo de 
processamento 
e memória

Aplicativos 
tradicionais

Aplicativos 
IA/ML/HPC

Aplicativos 
modernos

Aplicativos 
bare metal

Alertas
!

Configuração Inventário Segurança

Console de nuvem

As empresas preferem executar grande parte de suas cargas de 
trabalho em data centers tradicionais no local por causa da maior 
economia, da sensibilidade à latência, da privacidade ou soberania 
de dados, da conformidade normativa e das complexidades técnicas 
de refatoramento e de migração.

É possível otimizar essas cargas de trabalho com os serviços 
de computação em nuvem.

Gerenciamento de cargas de trabalho 
tradicionais e de próxima geração

Benefícios do vSphere+™ 
que ajudam você a 
acelerar o sucesso

http://www.vmware.com/go/try-vsphereplus
http://www.vsphereplus.com/

https://vmware.com/go/patents

As empresas precisam capacitar os administradores de TI, as 
equipes de desenvolvimento e os responsáveis pela tomada 
de decisões de negócios para aumentar a capacidade de seu 
ambiente e alcançar o sucesso.

Silos de infraestrutura impedem 
o fornecimento da infraestrutura 
de aplicativos modernos para 
DevOps ou LOB

Pressão para aumentar a eficiência 
para manter e proteger ambientes 
cada vez maiores e mais complexos

Gerenciamento de um ambiente com 
vários vCenters separados em regiões 
geográficas, localizações de borda 
e nuvens diferentes

Melhore a eficiência operacional ao centralizar o 
gerenciamento e a governança por meio do console 
de nuvem com automação habilitada pela nuvem

Transforme a infraestrutura virtual existente em uma 
plataforma de Kubernetes por autoatendimento e pronta 
para uso corporativo com um conjunto de ferramentas 
de gerenciamento integrado

Aproveite os benefícios da nuvem com novos serviços 
híbridos e aprimore as implantações existentes do vSphere, 
sem interromper suas cargas de trabalho e seus hosts

Tempo significativo gasto nas 
operações de infraestrutura 
relacionadas à rede e ao 
armazenamento de implantações 
do Kubernetes


