Atos Smart Cloud
A experiência completa de jornada para nuvem, que apoia
as empresas na sua transformação digital, aprimorando
processos com uma migração suave e coordenada,
característica do DNA Atos.

A solução Atos Smart Cloud é uma experiência única para o usuário. Utiliza os serviços e as tecnologias de um
vasto ecossistema de parceiros de forma transparente em ambiente de nuvem seguro. Além disso, oferece a
possibilidade de gerir seu ambiente interno com a mesma plataforma.
A Atos garante um acompanhamento de fim a fim para a sua empresa, trabalhando em quatro frentes: IDM
Assessment, Market Place, Managed Services e IaaS B2C.

Principais vantagens:

IDM Assessment
A Atos trabalha com consultoria e avaliação para
apoiar a sua empresa durante a migração para
a nuvem, auxiliando na escolha das aplicações que
aliam performance com segurança. Com o IDM
Assessment trabalhamos no modelo ‘success fee’,
baseado nos seus resultados atingidos. Avaliamos
o seu ambiente de TI e geramos relatório em até 3
semanas, com sugestões de otimizações.

Managed Services
Fornecemos a orquestração de fim a fim e um pacote
de serviços gerenciados, com foco na centralização
da gestão da infraestrutura de TI. Contamos com
larga experiência e casos de sucesso para fornecer
esses serviços gerenciados, além de uma equipe
técnica qualificada para ambientes multi-cloud, com
flexibilidade e foco na real necessidade das empresas.

Market Place
Oferecemos soluções flexíveis com agilidade para
mercados e demandas específicas (de nicho). As
empresas vêm adotando esse serviço por conta
da flexibilidade em relação às ofertas tradicionais,
buscando agilidade na digitalização dos seus
processos.

Flexibilidade
Segurança
Economia
Controle
Transformação
Confiança

Pague pela real utilização, alocação
ou disponibilidade, podendo alterar as
configurações dos recursos conforme
demanda;
Conexão direta e protegida por produtos
e soluções McAfee;
Racionalize seus custos e cresça de
acordo com sua necessidade de
negócio, sem novos investimentos de
hardware e software;
Acesse online sua fatura e consumo,
pagando em Reais, sem surpresas
de variação de câmbio ou impostos
adicionais;
Inicie a jornada em nuvem,
modernizando sua infraestrutura e
preparando o ambiente de TI para o
futuro;
Faça sua transformação digital
com a Atos, líder global de serviços
gerenciados em nuvem.

Diferenciais da Atos Smart Cloud:

Líder & Star
Performer em
serviços de Cloud
privada pelo
Everest Group.

Hiperconvergência
para as nuvens.,
proporcionando
aos seus clientes
visualização única
e integrada, para os
ambientes privados e
públicos, que vai além
do modelo tradicional
de Brokers e Service
Manager;
Nossos clientes podem
cloudificar seus
ambientes virtualizados
com a mesma
interface de gestão
que é adotada para
gerenciar sua conta
na nuvem, permitindo
a interoperabilidade
e gestão entre o
ambiente da casa do
cliente a nuvem da
Atos e nuvens públicas;

Líder em migração
e gerenciamento
de infraestrutura de
Cloud pelo Nelson Hall

Ambiente de liberdade
e flexibilidade sem
onerar o custo final da
oferta, sendo muito mais
competitiva do que todos
os outros players do
mercado;
Ambiente de nuvem
em território nacional,
endereçando os
quesitos de segurança,
governança e
confiabilidade no
armazenamento de
dados exigidos;
A solução da
Atos implementa
com segurança a
replicação dos dados
com garantia de alta
disponibilidade,
confiabilidade e
criptografia.

Por ser uma plataforma agnóstica, o cliente Atos
Smart Cloud tem total liberdade em utilizar a melhor
arquitetura e custo para sua infraestrutura.

Um provedor para
suportar Cloud,
Proteção de Dados,
Segurança e
Gerenciamento de
Aplicações.
O modelo
implementado viabiliza
a oferta da plataforma
híbrida em tempo
menor, com baixo
custo e coexistindo
com as demais nuvens
e ambientes internos.
A solução Atos
Smart Cloud
entrega ofertas de
múltiplos propósitos
e é integrável
aos diferentes
tipos de nuvem e
virtualizadores. A
inteligência da oferta
da Atos Smart Cloud
viabiliza a nuvem para
todos os tamanhos de
orçamento, empresas
e requisitos de
performance.

