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Otimize sua jornada de  
cloud híbrida e multicloud
O Cloud Management é um serviço de gerenciamento consultivo e 
abrangente que oferece alto desempenho, governança, otimização de custos 
e segurança para seu ambiente de cloud pública.

Com essa solução, as organizações podem resolver os desafios de adoção 
e otimização de cloud pública, enquanto implementam e gerenciam melhor 
sua infraestrutura híbrida e multicloud.

Desafios enfrentados
Normalmente, os clientes que adotam abordagens híbridas e fazem a 
transição para a cloud pública tentam migrar suas cargas de trabalho 
na forma em que estão atualmente, o que pode impor muitos desafios 
operacionais e financeiros.

Como a cloud ainda é nova para muitos, algumas organizações a enxergam 
como um modelo de infraestrutura mais exposta. Outras organizações 
têm preocupações com a continuidade dos negócios, a falta de 
profissionais especializados em gestão de cloud no mercado brasileiro ou 
mesmo possíveis ameaças à segurança devido à adoção da cloud. Essas 
preocupações inibem as organizações de expandir sua presença na nuvem 
para aplicações mais relevantes e críticas, deixando-a apenas para ambientes 
de desenvolvimento ou homologação. 

Com o Cloud Management da Equinix, as empresas podem voltar a ter 
confiança em saber exatamente como proceder ou qual passo tomar durante 
a sua jornada na nuvem. Tal confiança também é fruto do controle maior de 
custos e governança que o serviço permite, auxiliando empresas até então 
despreparadas a implementar novos modelos operacionais e financeiros.

Benefícios
Parcerias Microsoft  
Azure e AWS
Somos parceiros Microsoft 
Azure de nível Gold e Select 
Consulting Partner da AWS, o  
que significa que cada etapa  
de sua implantação conta com o 
apoio de profissionais certificados. 

Acesso a Cloud Advisors
Nossos especialistas  
otimizarão sua jornada com 
suporte e conselhos imparciais 
com relação a provedores. 

Insights avançados
Recomendações e análises de 
comportamento, tendências e  
KPIs de consumo financeiro. 

Tranquilidade graças a  
uma segurança reforçada
A gestão básica de segurança 
(incluindo controle de acesso) 
segue a orientação do provedor e 
se alinha aos objetivos do cliente.

Expertise em gestão
Conte com uma equipe de suporte 
altamente qualificada, com 
experiência em gerenciamento  
de mais de 7 mil ativos no Brasil. 

Tenha confiança para 
percorrer sua jornada  
na cloud
Uma solução mais inteligente para  
gerenciar seu ambiente de cloud

Data Sheet
Cloud Management

http://Equinix.com.br
https://www.equinix.com


Equinix.com
© 2021 Equinix, Inc.

Potencialize sua liderança digital na Equinix
Na Platform Equinix®, os líderes digitais reúnem todos os lugares, parceiros e 
possibilidades certos para criar a infraestrutura essencial de que precisam para ter 
sucesso. Em uma única plataforma global, leve a infraestrutura para onde você precisar. 
Conecte-se a tudo o que você precisa para ter sucesso. Aproveite a oportunidade com 
agilidade, rapidez e confiança.

Perguntas? Equinix.com.br/Contact-Us
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Solução
O Cloud Management ajuda você a tomar as melhores decisões para sua 
jornada na cloud, tornando a adoção da nuvem pública menos desafiadora e 
mais integrada com sua estratégia híbrida.

Nossa abordagem de consultoria proativa — reforçada por nossa parceria 
global com os principais provedores de serviços de cloud — permite alta 
performance, governança, controle de custos e segurança. Além disso, com 
equipes especializadas e insights relevantes para melhorar sua orientação, 
você pode aproveitar todos os benefícios da cloud hoje e no futuro.

Características
Gestão simplificada de  
contas e permissões
Siga as melhores práticas e 
recomendações do provedor.

Configuração inteligente  
de governança e custos
Gere facilmente insights  
para otimizar recursos.

Controle de continuidade
Ajuste os processos de backup, 
captura de tela e replicação  
para atender às suas estratégias 
de negócios. 

Melhores práticas  
na segurança
Varredura de portas, atualizações 
de patches e gerenciamento de 
firewall nativo.

Troubleshooting  
para incidentes
Suporte bilíngue e comunicação 
com o provedor de cloud até que 
o ambiente seja restabelecido.

Monitoramento básico 
operacional e de mudanças
Monitoramento operacional das 
instâncias e serviços do provedor, 
com alarmes programados, 
registros de logs e planejamento 
de mudanças.

Pronto para 
começar?
Deixe o Cloud Management  
ajudá-lo em sua jornada na cloud.
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