
IBM - Fique por dentro 
das soluções em Storage,
Cloud, Security e Servidores. 

Disponibilizamos este material para que você saiba mais 
sobre estas soluções. Entenda aqui a capacidade de cada 
uma e como irão facilitar as demandas da sua TI, tendo 
como princípios:

• Desempenho;
• Segurança;
• Confiabilidade;
• Simplicidade.

Este é apenas um conteúdo complementar. Tire todas as 
suas dúvidas entrando em contato com um especialista 
Infodive!

Diversas opções no armazenamento de dados. Mais robusto 
e com menos custos.

A IBM ainda conta com um portfólio de 
infraestrutura de armazenamento corporativo.

• Armazenamento em cloud híbrida;
• Armazenamento em cloud privada;
• Virtualização de armazenamento;
• Armazenamento para IA e Big Data;
• Armazenamento para mainframes e resiliência cibernética;
• Cloud Pak e armazenamento de contêineres.

Suprir as necessidades de armazenamento tem sido 
complexo. Para atender todos os requisitos obrigatórios, nada 
melhor do que contar com as soluções de Storage da IBM, 
empresa líder em prover as melhores tecnologias.

Armazenamento all-flash

A tecnologia all-flash permite acelerar a execução de negócios e obter uma 
vantagem competitiva ao mesmo tempo que simplifica o gerenciamento de dados, 
protegendo seus dados e os mantendo prontamente disponíveis.

Armazenamento híbrido

Um armazenamento customizado conforme suas necessidades. Permite que você 
alcance o equilíbrio com o posicionamento orientado por IA entre seus dispositivos 
flash mais rápidos e em disco sem comprometer a resiliência de dados. Fortaleça o 
desempenho e a disponibilidade dos dados.

Proteção de dados moderna

Garanta a continuidade das operações, melhor desempenho e menores custos de 
infraestrutura. Simplifique o backup e a recuperação de VMs, aplicativos e 
contêineres, melhorando a eficiência do armazenamento e fornecendo isolamento de 
dados em toda a sua infraestrutura de cloud híbrida.

Armazenamento definido por software (SDS)

Uma arquitetura que torna independente o software de armazenamento de hardware 
e fornece um armazenamento flexível, escalável e automatizado. Agora você atende 
às demandas orientadas por dados com uma família completa de software de 
armazenamento com recursos integrados por IA.

SAN (Storage Area Networks)

Aumente a capacidade de mover mais dados e ao mesmo tempo suporte à 
virtualização. A variedade de armazenamento em camadas de custo otimizado, 
automação com base em políticas e sistemas inteligentes de gerenciamento de 
dados de soluções de rede.

Armazenamento em fita

Confiável e com isolamento físico, retenção de longo prazo, resiliência cibernética e 
eficiência energética a um custo mais baixo do que outras mídias.

IBM Storage

Os servidores IBM Power dão uma experiência em cloud híbrida 
sem tensão, ajudando a transformar e modernizar todo local.

IBM Power

99,999% CONFIABILIDADE 
O Power oferece uma taxa de disponibilidade de 
99,999% ou superior.

 3,3 MINUTOS SEGURANÇA
Apenas 3,3 minutos ou menos de indisponibilidade 
não planejada devido a problemas de segurança.

20% SUSTENTABILIDADE
Desempenho do aplicativo de usuário final para o 
SAP S/4HANA, impulsionando a eficiência 
operacional.

5x MAIS RÁPIDO PARA IA
Agilize os insights e automatize a inferência de IA.

Fonte: 
https://www.ibm.com/br-pt/it-infrastructure/power?utm_content=SRCWW&p1=Search&p4=
43700056623888282&p5=e&gclid=CjwKCAjw9-KTBhBcEiwAr19ig_HmiM01VYbwskdj03VZ9bzqd
5Qo0FJ-nCIlXcnSenEDzrgbLevZOhoCKqEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Servidores corporativos

Extremamente seguros e automatizados, projetados com o gerenciamento de cloud 
com base em OpenStack, fornecem flexibilidade durante a transição para a 
infraestrutura de cloud.

Servidores de escalabilidade horizontal

Servidores flexíveis prontos para cloud, com a virtualização PowerVM® integrada para 
a implementação da opção de cloud de escalabilidade horizontal.

Servidores acelerados

Desenvolva uma base de IA para obter velocidade e escala com a plataforma de 
aceleração de GPU premier integrada e agilize o tempo para aplicativos de IA e HPC.

Com os poderosos servidores da IBM você garante agilidade para sua empresa em 
infraestrutura híbrida, com uma experiência em cloud híbrida sem tensão, ajudando a 
transformar e modernizar todo local.

Responda mais rápido às demandas do seu negócio, proteja os dados com 
segurança e simplifique a automação.

Uma das principais escolhas de empresas por oferecer rapidez e flexibilidade ao 
adquirir recursos, custo benefício e segurança.

Escolha o que melhor se encaixa para o seu negócio.

IBM Cloud

Cloud pública

Diferentes produtos e serviços de maneira flexível, tudo em nuvem e pagando 
somente pelo que usar.

Cloud híbrida

Uma arquitetura mais inteligente acelera a transformação das principais 
organizações do mundo. Divida suas cargas de trabalho da melhor maneira, com 
segurança, mobilidade e agilidade. A melhor plataforma para desenvolvedores e 
operadores.

Cloud distribuída

Gerencie diferentes infraestruturas de cloud e edge em um único lugar. 
Processe dados muito mais rápido e economize tempo e taxas de 
transferência.

Com as melhores estratégias de multicloud híbrida você manterá a 
estabilidade de sua infraestrutura, mesmo que ocorra incidentes e 
disrupções.

• Organize os dados e cargas de trabalho totalmente criptografadas;
• Garanta a disponibilidade e flexibilidade confiáveis   com as melhores 
opções;
• Tenha 100% de conformidade na segurança;
• Adapte-se e amplie seus negócios com um modelo de precificação 
e consumo ideal para você.

A computação em nuvem já é uma realidade em todos os setores de TI, 
seja de pequeno ou grande porte.



A solução que ajuda a proteger seus negócios com um por-
tfólio avançado e integrado de produtos e serviços de segu-
rança corporativa desenvolvidos com a IA com uma aborda-
gem moderna para sua estratégia de segurança que usa 
princípios de confiança zero.

Proteja-se com as melhores soluções da IBM!

- IBM Security Secret Server: segurança de senhas, grava-
ções de sessões, auditoria e controle de acesso privilegiado.
- IBM Security Guardium: monitoramento e auditoria de 
acesso à informação para proteger as informações de clien-
tes, dados financeiros, entre outros.
- IBM QRadar: uma gestão completa de segurança. Detecte 
anomalias e vulnerabilidades, sejam ameaças internas ou 
brechas e vazamentos de dados, proativamente.

A velocidade nos processos contra ataques é fator crucial para ter uma proteção eficaz. Os segundos 
poderão fazer a diferença. Conte com uma defesa sólida para identificar, orquestrar e automatizar a 
resposta às ameaças.

Não deixe que ransomwares e malwares sejam uma preocupação. Fale com um especialista Infodive 
e descubra uma solução com os mais altos níveis de proteção.

Soluções de segurança corporativa para colocar todas as partes 
de sua empresa em segurança para que você prospere em 
qualquer situação.

IBM Security


