
Assessment 
IDM  

Um serviço que monitora, avalia e 
recomenda ajustes na sua infraestrutura 
computacional, seja ela física, composta 
por Servidores hospedados em datacenter, 
ou, hospedada e consumida através do 
modelo em nuvem pública, com o objetivo 
de reduzir custos e maximizar a utilização 
de recursos computacionais.

Esse serviço de avaliação é realizado por meio da Atos Smart Cloud, uma 
solução para gestão, orquestração, provisionamento e faturamento de 
ambientes híbridos, entregue à partir de uma integração com os principais 
sistemas de provisionamento de máquina virtuais (“hypervisor”) do 
mercado ou diretamente com o seu provedor de nuvem pública.

A conexão com o datacenter privado é realizada através de uma VPN 
(“Virtual Private Network”) baseada na tecnologia OpenVPN, e com 
a nuvem pública por meio de um usuário do próprio cliente com 
permissões específicas para gestão e acompanhamento das máquinas 
virtuais lá ativas.

Dentro da Atos Smart Cloud será criado um “tenant” dedicado e exclusivo 
para a sua empresa, e terão acesso a plataforma até 3 usuários para 
acesso e acompanhamento do ambiente.

A Atos não fará nenhuma alteração ou mudança no ambiente, em 
nenhuma das fases.

Todos os dados e informações trocadas entre a Atos e a sua 
empresa ficarão restritos e resguardados através de um acordo de 
confidencialidade (“NDA – Non-disclosure Agreement”) preservando a 
integridade e confiança de dados e informações trocados entre as partes.

Como fazemos

A Atos Smart Cloud possui integração  
nativa com:

Hypervisor
VMware 5.5 ou superior
RedHat
Oracle VM
Hyper-V
Xen Server 6.6 ou superior
KVM (OpenStack)

Nuvens públicas
Amazon AWS
Google Cloud
Microsoft Azure

A nossa entrega
Serão 3 (três) fases de entrega ao longo do processo que, com início no momento em que a integração 
entre os sistemas seja encerrada.

A previsão de 
cada fase é de 30 
dias corridos

Totalizando 
90 dias 
corridos

Ao final de cada fase será emitido 
um relatório com os entregáveis 
e solução daquele ciclo.

1 3
mês meses

Contatos

       Envie um e-mail para: dl-br-smartcloud@atos.net

       https://atos.net/pt-br/brasil/atos-smart-cloud

Levantamento dos recursos 
disponíveis em seu datacenter 
ou nuvem pública. Integramos as 
soluções em uma visão unificada, 
por meio da Atos Smart Cloud, 
monitorando e distribuindo a 
alocação de recursos e custos 
para cada área da empresa.

Uma semana após a conclusão 
dessa fase, um relatório com 
toda a planta computacional 
será entregue em formato 
digital, com todos os recursos 
computacionais associados a 
cada um dos hosts:
•  CPU 
•  Armazenamento
•  Memória 
•  In/Out (Rede)

O processo de gestão entregará 
sugestões de melhorias 
e eficiência dos recursos 
tecnológicos hospedados em 
datacenter ou na nuvem.

Será mapeada a utilização, 
demandas e necessidades de 
cada grupo de trabalho, e o 
perfil de consumo de cada área 
interna, bem como, uma visão 
inicial de alocação de custos por 
área interna.

Fase de conclusão do trabalho. 
Aprestamos um mapeamento 
completo do perfil de consumo 
tecnológico e, também, 
sugestões de economia, caso 
elas existam.

Nessa fase o trabalho será 
avaliado pelo cliente por meio 
de um questionário a ser 
respondido em até 15 dias úteis 
após a conclusão das atividades.

Fase 2 – Gestão Fase 3 – MelhoriasFase 1 – Visão


