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Experimente a jornada de
transformação da nuvem em uma
entrega híbrida e o novo estilo de
TI... em um único dia
A computação em nuvem está evoluindo. Você está pronto?

Isso, por sua vez, está mudando
o raciocínio da TI e também dos
executivos de negócios. O que
costumava ser uma discussão orientada
para a tecnologia evoluiu para lidar com
questões do tipo:
• Como a nuvem pode viabilizar os meus
objetivos de negócio?
• Como acelerar a adoção da nuvem?
• Como gerenciar riscos?
• Como gerenciar a mentalidade da
organização?
• Como se interligar com arquiteturas,
processos, aplicativos, fornecedores,
governança e infraestrutura existentes?
• Como preparar para o futuro os
investimentos que fazemos hoje?
• Em síntese: o que você precisa para ter
sucesso é uma estratégia holística que
vai ajudá-lo a responder a essas e outras
questões semelhantes e orientá-lo em
direção aos seus objetivos.

O workshop sobre nuvem da HPE é
uma experiência interativa, sob medida
e orientada por seus negócios e sua
agenda da nuvem. É focalizado em
torno de você e ajuda a:
• Desenvolver clareza, consenso e visão
• Entender por que a nuvem representa
um novo estilo de tecnologia de
negócios e como ela pode permitir sua
visão de negócios
• Identificar as iniciativas de nuvem que
oferecem suporte à sua agenda de
negócios
• Criar um plano de ação para o avanço
de sua jornada
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“ Pesquisa da Coleman Parkes encomendada
pela HPE", Coleman Parkes, maio de 2013.

A nuvem ganhou destaque. Ela não está mais à margem da prestação de serviços de TI; cada
vez mais as empresas já estão tomando iniciativas ousadas, apostando na nuvem como o
catalisador que lhes oferecerá uma vantagem competitiva. Até recentemente, muitos adotaram
uma abordagem de "esperar para ver" — projetos-piloto em pequena escala impulsionados
pela redução de custos e limitados a um único modelo de entrega (nuvem privada ou pública).
Agora, porém, a maré mudou.
A TI empresarial agora está adotando a nuvem para iniciativas estratégicas, críticas para os
negócios, combinando nuvem pública, privada e gerenciada em um modelo híbrido de entrega.
Estima-se que, até 2016, 75 por cento da entrega de TI será baseado na nuvem1. O foco está
mudando cada vez mais da redução de custos para a aceleração da inovação e a melhoria do
valor do negócio nos investimentos em tecnologia.

A nuvem é uma jornada, não um destino
O caminho para a entrega híbrida, baseada em nuvem, será uma jornada. É provável que a sua
jornada seja diferente da jornada dos outros e será moldada pelos seus objetivos, maturidade,
perfil de risco e outros fatores. A sua empresa não pode dispor do tempo ou do dinheiro
destinado à "tentativa e erro" ou à experimentação. Você precisa da rota mais curta e mais
eficiente para adotar a nuvem, a fim de atender a seus objetivos de negócios estratégicos.
Como você pode traçar a sua jornada?
A HPE, a nossa experiência e reputação falam por si mesmas. Coletamos um grande conjunto
de conhecimentos que reunimos para lhe trazer o workshop sobre a nuvem da HPE.

Experimente a transformação da nuvem — em tempo real
Utilizando painéis visuais altamente informativos e envolventes para promover a interação
no workshop, os consultores seniores da HP compartilham a sua vasta experiência de muitas
participações em uma ampla gama de setores para criar uma experiência que promova um
debate franco e aberto sobre como é possível aproveitar a nuvem da melhor forma, com base
nas suas circunstâncias específicas.
Por fim, o objetivo do workshop é facilitar uma tomada de decisão e uma colaboração entre
equipes com mais rapidez, para que você possa moldar o seu próprio caminho de nuvem rumo
a um futuro promissor.

As seis etapas para a entrega híbrida
A estrutura progressiva do workshop guia você — em seis etapas — ao longo da experiência de
ponta a ponta do ciclo de vida da jornada de transformação da nuvem.
1. Definição do cenário
A estratégia é o primeiro passo de uma jornada. Utilizando itens como as suas metas de
negócio, impulsionadores de mudanças e obstáculos à execução, discutimos e adquirimos uma
compreensão de alto nível dos seus objetivos atuais de negócio e recursos de TI. Avançamos,
então, para um acordo sobre como a nuvem pode permitir e acelerar suas iniciativas de negócio
e determinar o nível de preparação da sua organização de TI para oferecer suporte a essas
iniciativas.
2. O novo estilo de TI
Continuamos, examinando como a nuvem muda a forma de entrega de serviços de TI, alterando
da entrega monolítica para a híbrida. As atuais tendências da tecnologia, como Big Data,
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mobilidade e redes sociais, abrem novas oportunidades de negócios e promovem um novo
estilo de analisar sistemas e aplicativos. Em seguida, analisamos como esse novo estilo de TI
interfere na sua organização e como você pode começar a definir um roteiro para a transição do
antigo para o novo estilo de TI.
3. Utilização da visão de negócio
Esta etapa focaliza a razão pela qual você precisa se transformar e como pode realizar a
transformação para capitalizar as oportunidades que a nuvem abre para você. Enquadramos
a nuvem no contexto de um caso de negócio e identificamos os principais elementos para
a formulação de uma estratégia. Discutimos as várias opções e fases da sua transformação
— abordando temas como a integração e o gerenciamento de serviços, o gerenciamento da
mudança organizacional e os serviços financeiros — e começamos a identificar quais serviços
são adequados para a entrega de nuvem.

Figura 1.Workshop sobre a
nuvem da HPE em ação
Seis razões para inscrever-se no

4. Tornar possível
A etapa essencial necessária para transformar sua estratégia em uma implementação que
agregue valor ao negócio é uma base funcional e coesa da arquitetura de tecnologia sobre
a qual sua implementação será sustentada. Esta quarta etapa é dedicada à compreensão de
dimensões, características, elementos e abordagens relevantes que você pode empregar a fim
de projetar uma arquitetura que melhor combine com as suas necessidades e, dessa forma,
possa cumprir os seus objetivos de negócio.

workshop sobre a nuvem da HPE
• Adotar uma abordagem holística para a
nuvem, incluindo tecnologia, processos,
pessoas e governança
• Adquirir um entendimento claro da sua
situação atual e das suas aspirações
futuras para definir um roteiro adequado

5. Fazer acontecer
É nessa etapa que os seus planos se tornam realidade — como as suas soluções de nuvem
podem ser implementadas. Identificamos projetos e casos de uso e começamos a priorizá-los.
Em seguida, analisamos como vamos realizá-los: abordagem e planejamento da implementação,
recursos, tecnologia, integrações, ciclo de vida de serviço e governança. Concluímos, reunindo
tudo isso para criar um roteiro de implementação de alto nível.

• Priorizar projetos relacionados à nuvem
que sejam estratégicos, transformadores
e promissores, para obter ROI/valor de
negócios rapidamente
• Entender as vantagens, o escopo, a
escala e todos os fatores críticos para
o sucesso

6. Melhorar o processo
A última etapa da jornada completa o ciclo de vida, abordando os "novos conceitos normais",
tais como a maturidade da nuvem e a melhoria contínua. Examinamos como esses conceitos
ajudam a fazer as suas soluções evoluir quando mudam as circunstâncias do seu negócio e
como você pode utilizá-las para aumentar a sua maturidade e os seus recursos para construir o
sucesso e continuar conferindo mais valor ao seu negócio.

• Obter adesão das partes interessadas
e dar impulso a qualquer iniciativa de
nuvem existente
• Aproveitar a experiência e as melhores
práticas da HPE, obtidas em mais de
800 workshops realizados

Aconselhar

Gerenciar

Serviços de consultoria
HPE Helion

Serviços de estratégia
HPE Helion

Serviços de instrução
do HPE Helion

Serviços de suporte
HPE Helion

Aconselhar

Serviços profissionais
do HPE Helion

Serviços
de implementação
HPE Helion

Transformação
de aplicativos

Serviços de design
HPE Helion

Recomendações
Ofereça percepções e
conhecimento e identifique
oportunidades para começar
uma jornada até a nuvem
Estratégia
Desenvolva um caso de negócios,
um plano de transformação e
um roteiro de vários anos para
um estado futuro em todo
o ambiente híbrido

Transformar

Transformar
Transformação de aplicativos
Projete, desenvolva, migre e teste
aplicativos e processos de
negócios para explorar os
benefícios da nuvem
Projeto
Melhores práticas e estruturas
para construirmos arquiteturas
detalhadas e projetos para
soluções de nuvem
Implementação
Crie, integre, migre e implante
soluções de nuvem

Gerenciar
Suporte
Conquiste uma inigualável
eficiência operacional do
ambiente de nuvem do cliente,
aproveitando o conhecimento
exclusivo dos especialistas da HP
e da nossa infraestrutura global
Instrução
Treine e certifique a equipe de TI
do cliente e os parceiros de
terceiros, para ajudá-los a
arquitetar, integrar e administrar
as soluções de nuvem.

Figura 2. A abordagem de ciclo de vida de ponta a ponta da HPE

As dimensões críticas
Antes que você possa perceber o verdadeiro potencial da nuvem, é preciso entender os seus
fatores críticos de sucesso. Ao longo do workshop, o consultor da HPE integra os diversos
aspectos dessas dimensões críticas:
• Aplicativos
• Economia
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• Governança, risco e conformidade
• Gerenciamento de mudanças
• Operações de serviços
• Segurança
• Portfólio de serviços

O que vem em seguida?
Serviços profissionais para acelerar os resultados de negócio
Depois de definir o seu roteiro de alto nível e obtido o consenso de todas as partes
interessadas, você estará pronto para continuar até a próxima etapa da sua jornada. A HPE
pode oferecer suporte nos seus esforços para criar as próximas etapas de ação e executá-las.
Quer você decida construir um roteiro detalhado ou iniciar sua implementação imediatamente,
nós podemos ajudar. A HPE dispõe de um portfólio abrangente de serviços profissionais de
nuvem para aconselhar, transformar e gerenciar a jornada até a nuvem e investimentos com
uma abordagem de ponta a ponta do ciclo de vida.
A HPE pode ajudá-lo a acelerar a jornada, compartilhando com você nossos conhecimentos
e melhores práticas e pedindo que nossos especialistas experientes e confiáveis forneçam
orientação normativa para reduzir riscos e preparar osinvestimentos para o futuro.

Por que a HPE?
Somente a HPE reúne um portfólio incomparável e especialistas em serviços profissionais
para orientá-lo ao longo de sua jornada até a nuvem. As organizações precisam entender os
benefícios potenciais da nuvem, como explorar isso rapidamente para obter resultados no
negócio e exatamente onde começar para atingir o objetivo.
A HPE oferece uma gama completa de serviços profissionais inovadores, experiência prática do
cliente, um conhecimento
profundo da HPE e da tecnologia de parceiros, além de recursos de datacenter, Big Data e
nuvem convergente.
• Os especialistas em nuvem com conhecimento líder no setor, experiência e as melhores
práticas desenvolveram-se em todas as áreas geográficas
• Fornecimento global consistente de serviços profissionais de nuvem de nível mundial
• Soluções inovadoras de ponta a ponta que integram processos, aplicativos, infraestrutura e
operações de negócios
• Um único ponto de responsabilidade para todos os serviços profissionais

Saiba mais em

hp.com/helion
hpe.com/helion/managed-services
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