
Em muito menos tempo do que uma avaliação 
manual levaria, a CloudAtlas fornece uma análise 
especializada e precisa sobre a migração de 
PaaS e IaaS do Azure para o desenvolvimento 
de estratégia ideal. A CloudAtlas usa análise de 
código estático para analisar e avaliar a prontidão 
da nuvem, opções de migração, recomendações 
de correção, nível de esforço e teste em relação a 
controles e políticas de tecnologia corporativa.

Principais Benefícios e Capacidades
A automação fornece análises rápidas e precisas para permitir que você se concentre na 

estratégia e no planejamento certos para a sua transformação digital. 

Linguagens de aplicativos 
compatíveis

Inclui mais de 70% das linguagens 
de código mais populares, incluindo 

.Net, Python, PHP e Java.

Migração da plataforma de 
banco de dados

Migre uma variedade de tipos de 
banco de dados, como SQL Server, 

Oracle, Linux, My SQL, Sybase, 
PostgreSQL e SAP.

Estimativas de migração  
rápidas e fáceis

A automação simplifica e acelera a 
análise para apenas alguns minutos 
para que você possa se concentrar 
na estratégia e no planejamento.

Migração segura, protegida e 
em conformidade

Recomendações de segurança 
atualizadas, além de manter a 

conformidade com as principais 
certificações e políticas.

Reduza as despesas e o tempo  
de inatividade

Garante o uso das melhores práticas 
de codificação. Pague apenas pelos 
serviços usados e minimize o tempo 

de inatividade do servidor.

Orientação clara de  
modernização

A análise de código estático fornece 
detalhes do bloco de código e 
da linha de código, código de 
substituição e nível de esforço.

Modernize e Migre Cargas de Trabalho, Aplicativos  
e Bancos de Dados
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A Jornada de Modernização e Migração da CloudAtlas

Paso 1

Faça verificações 
e upload dos seus 

aplicativos ou bancos 
de dados

Paso 2

Faça uma análise 
detalhada em 

minutos

Paso 3

Use orientações 
detalhadas de correção 

para economizar 
tempo e esforço

Paso 4

Modernize com 
migração integrada 

para o Azure

Paso 5

Proteja, gerencie e 
otimize seu ambiente 

de nuvem

Análise em Minutos, Não em Meses

24
Aplicativos

65
Bancos de dados

6,706,117
Linhas de código+ =

Avaliados pela CloudAtlas  

134 Minutos

Avaliados Manualmente 

2,010 Dias de 
desenvolvimento

“A plataforma da UnifyCloud permite 
modernizar grandes portfólios de aplicativos 
e bancos de dados em meses ao invés de 
anos e portfólios menores em horas ao invés 
de meses”

Jody Roberts, CEO da Northern Data

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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Pronto para saber mais? Agende uma discussão hoje!
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