
A CloudAtlas usa dados de infraestrutura da sua ferramenta 
de descoberta de TI preferida para realizar uma análise do seu 
ambiente local em apenas alguns minutos. Essa verificação 
das suas máquinas virtuais, servidores físicos, aplicativos, 
bancos de dados e máquinas de clientes gera uma avaliação 
da prontidão para nuvem da sua infraestrutura e cargas 
de trabalho, gerando uma estratégia de nuvem detalhada 
e personalizável e um caso de negócios com opções de 
migração para nuvem, custos e recomendações que podem 
ser facilmente gerados em relatórios e apresentações para 
entrega aos tomadores de decisão de negócios.

Principais Benefícios e Capacidades
A CloudAtlas avalia dados de infraestrutura com análises avançadas para fornecer um relatório de estratégia 

de nuvem com recomendações detalhadas para orientar sua jornada de migração para a nuvem.

Redimensionamento  
da sua nuvem

Insights para garantir que seu 
ambiente atual seja dimensionado 
corretamente para maximizar os 

benefícios e minimizar o desperdício.

Estratégia de migração de  
nuvem personalizada

Análise e relatórios para orientar sua 
estratégia de migração para a nuvem 

com recomendações de caminhos ideais.

Visibilidade na sua  
infraestrutura atual

Uma visão holística do seu cenário 
local atual usando dados da sua 

ferramenta de descoberta preferida.

Estimativas de custo  
detalhadas

Estimativas precisas de custo e TCO 
para mover toda ou partes da sua 

infraestrutura para a nuvem.

Relatório de  
modernização

Uma visão da sua infraestrutura de TI 
para identificar opções de transformação 

digital, incluindo IaaS, PaaS e SaaS.

Análise em minutos,  
não em meses

A automação economiza tempo 
e dinheiro em comparação com 

avaliações manuais árduas.

Avaliação de Infraestrutura para Planejar Uma 
Transformação Digital Bem-sucedida
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A Jornada de Descoberta e Avaliação da CloudAtlas
Passo 1

Colete dados de 
inventário usando 
sua ferramenta de 

descoberta preferida

Passo 2

Insira dados na 
CloudAtlas para 
analisar e avaliar

Passo 3

Use as análises e 
recomendações 

da CloudAtlas para 
determinar uma 

estratégia

Passo 4

Execute a estratégia 
no seu caminho de 
migração planejado 

para a nuvem

Passo 5

Proteja, gerencie e 
otimize seu ambiente 

de nuvem

Entenda Seu ROI Antes de Migrar

Garanta um relatório de modernização 
preciso com considerações estratégicas 

e estimativas de custo para uma 
variedade de cenários de nuvem, 

incluindo benefícios de uso híbrido 
do Azure valiosos, com comparações 
de TCO da nuvem com seu ambiente 

atual. Determine facilmente qual plano 
e arquitetura faz mais sentido para sua 
empresa para maximizar o ROI do seu 

investimento na nuvem.

A UnifyCloud, finalista na modernização de aplicativos de 2021 e vencedora da avaliação de soluções de 2020 como parceiro do ano da Microsoft, 
é uma provedora global de soluções na nuvem e tecnologia da informação especializada em acelerar a transformação digital e gerenciar a 

cibersegurança, conformidade e custos na nuvem. A UnifyCloud torna a sua jornada para a nuvem rápida, tranquila e eficiente.
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Um Parceiro de Nuvem em que Você Pode Confiar

Pronto para saber mais? Agende uma discussão hoje!
unifycloud.com/bookings


