
Flexibilidade e agilidade  
da infraestrutura

Hybrid Cloud Enablement

Mude para a 
nuvem, com 
segurança

Uma verdadeira abordagem de ponta a ponta combinando 
o melhor dos recursos no local, da nuvem privada e da 
nuvem pública em uma única solução
Confiar demais em uma solução no local, ou seja, servidores locais, ou na nuvem privada pode reduzir a 
capacidade de sua organização dimensionar e crescer rapidamente para atender à demanda flutuante. 
Aproveitar os recursos de computação compartilhados fornece capacidade de computação adicional 
imediatamente, quando você precisar. 

Otimize a flexibilidade e a segurança na nuvem
Uma nuvem híbrida fornece o melhor dos dois mundos: a segurança de 
uma nuvem privada ou da computação no local, com a flexibilidade e a 
acessibilidade da nuvem pública. Ao trabalhar em uma nuvem híbrida, você 
distribui seus dados por vários ambientes, para flexibilidade, agilidade e 
risco ideais.

•	 Soluções de nuvem desenvolvidas com os resultados pretendidos em 
mente

•	 Um pacote completo de hardware, software e suporte técnico necessário 
para operar efetivamente na nuvem

•	 Aproveita ofertas de software líderes do setor

•	 Capacidade de adotar modelos como serviço

•	 Garante que a infraestrutura é segura

•	 Configuração remota e no local

•	 Evita tempo e custos de projetos desnecessários



Flexibilidade e escalabilidade integradas
Ao confiar na Lenovo, você pode reduzir os riscos ao utilizar as melhores práticas comprovadas, diminuir as 
dores de cabeça ao deixar a Lenovo gerenciar sua tecnologia, aumentar a flexibilidade da TI enquanto reduz 
despesas de capital, reduzir vulnerabilidades tecnológicas e obter um serviço diferenciado de um líder em 
tecnologia.

Hardware

•	 ThinkAgile HX, VX, MX e Sistemas integrados

•	 Solução ThinkAgile SXM Azure

•	 Armazenamento ThinkSystem

Software

•	 Nutanix Acropolis, AHV, Microsoft Hyper-V 2016

•	 Windows Server 2019 Datacenter Edition

•	 Microsoft Azure Stack HCI

•	 VMware vSphere, VSAN, Cloud Foundation

•	 Lenovo XClarity Systems Management

Serviços e suporte

•	 Design, incluindo integração da infraestrutura 
existente

•	 Configuração da solução remota e no local

•	 Transferência de conhecimento

•	 Suporte Lenovo pós-implantação

•	 Suporte contínuo a Serviços gerenciados Lenovo

•	 ThinkAgile Advantage e Suporte Premier da 
Lenovo

A Lenovo se reserva o direito de alterar ofertas e especificações de produtos a qualquer momento, sem notificação prévia. A Lenovo não poupa 
esforços para garantir a precisão das informações, mas não se responsabiliza por erros editoriais, fotográficos ou tipográficos. As imagens são 
meramente ilustrativas. Para especificações completas de produtos, serviços e garantia da Lenovo, acesse www.lenovo.com. Lenovo e o logotipo da 
Lenovo são marcas comerciais ou marcas registradas da Lenovo. Os nomes de outras empresas, produtos e serviços podem ser marcas comerciais ou 
marcas de serviço de terceiros. © Lenovo 2022. Todos os direitos reservados.


