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A segurança e confiabilidade da infraestrutura é cada vez mais essencial para a continuidade
dos negócios. As pedras angulares que garantem a continuidade são o hardware e sistemas
operacionais dos servidores, virtualização para proporcionar alta disponibilidade, gerenciamento
robusto e segurança sólida. Esse núcleo afeta diretamente as operações de rede, a disponibilidade
das aplicações, e as funções de gerenciamento. A confiabilidade individual e coletiva destas
plataformas tem um impacto direto, imediato e duradouro em operações diárias e resultados
do negócio.
A CoreTech é parceira IBM para IBM® Power Systems™, a plataforma de TI com o primeiro
processador projetado para big data que oferece Confiabilidade de ponta — o Power Systems
está no topo do ranking de Confiabilidade pelo 8º ano consecutivo.

IBM, Lenovo Hardware Achieve Highest Percentage of 99.999% & Overall
Uptime & Availability in 2015

Fonte: ITIC (Information Technology Intelligence Consulting) 2016
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Com IBM Power Systems você obtém:

Arquitetura Robusta
Arquitetura aberta oferece eficiência e economia de nuvem superior;
Continuamente incrementados com inovação a partir de um ecossistema colaborativo;
Arquitetura desenhada para fornecem segurança superior e uma experiência
mais sólida ao cliente;
Recursos abrangentes de gerenciamento de dados para alinhar sua tecnologia com suas
demandas de negócios, descobrir novo valor em seus dados para impulsionar a inovação
e fornecer serviços, de maneira segura e eficiente, para ajudar a reduzir custos;
Suporte às demandas dos volumes de dados que não param de crescer, podendo
armazená-los, protegê-los e, o mais importante, ajudá-los a extrair insights mais
rapidamente. Desenvolvido para as demandas de big data e analytics.

Desempenho
Um design aberto e centrado em dados do Power Systems que combina
poder de processamento, grande capacidade e maior largura de banda de
memória e amplos caminhos de dados para processar e mover os dados de
maneira que sejam simples para extrair informações e gerenciar.
Confiabilidade para execução de cargas de trabalho de missão crítica na
nuvem. Os servidores corporativos IBM Power Systems foram projetados
para ambientes de nuvem privada e híbrida corporativos. Por meio de
segurança, virtualização eficiente, alocação e gerenciamento dinâmicos de
recursos – o Power Systems proporciona níveis consistentemente elevados
de serviço a centenas de cargas de trabalho virtuais em um único sistema.
Plataforma ideal para aplicativos móveis, com suporte às tecnologias
abertas, além de integração, qualidade de serviço superior, maior
economia e segurança fornecidos, com os servidores corporativos
Power Systems. Velocidade de processamento, maior largura de
banda, a baixa latência e resiliência exigidas para respostas imediatas
e confiáveis aos usuários móveis, quando mais precisam delas.
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Segurança
Segurança incorporada para solucionar a necessidade de segurança e privacidade
originada pelo uso intensivo de dispositivos móveis altamente conectados em rede.
Criptografia de dados em tempo real, isolamento sofisticado de aplicativo e alertas
e relatórios de conformidade asseguram que os dados estejam seguros, que os padrões
de conformidade da empresa e do setor sejam atendidos e os custos minimizados.

Ampla gama de Produtos
Uma gama completa de tecnologias do software IBM Power Systems que permitem às empresas
explorar todo o poder dos servidores Power Systems. Desenvolvidas e otimizadas especificamente
para Power Systems, a IBM oferece o software de virtualização IBM PowerVM, a opção de virtualização
aberta PowerKVM para Power Systems, o software IBM PowerHA® para alta disponibilidade, o software
PowerSC™ para segurança e conformidade, o PowerVP para gerenciamento de desempenho inteligente
e o PowerVC para o gerenciamento de virtualização baseado no OpenStack.

Flexibilidade
Gerencie as flutuações nas demandas de negócios com
capacidade sob demanda dinâmica de nuvem privada.
Arquitetura que oferece suporte a padrões abertos como
Linux e OpenStack – e com inovação na comunidade orientada
por meio de Power Systems Linux Centers, nuvens de
desenvolvimento Watson & Power e OpenPOWER Foundation.

Fale com a CoreTech
Alinhe sua tecnologia aos negócios através da gama de servidores
Power Systems da IBM e dos serviços de instalação, configuração
e suporte da CoreTech e assegure segurança, confiabilidade,
flexibilidade e desempenho e escalabilidade na sua infraestrutura.
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