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Você está no ritmo certo?
“As empresas digitalmente avançadas e obcecadas pelo cliente
possuem uma rara capacidade: a capacidade de identificar e
adotar, mais rapidamente do que os concorrentes, novas
oportunidades de negócios que as tecnologias oferecem”.1
– Forrester

Para qualquer empresa, a velocidade é essencial. Novas oportunidades na economia digital estão surgindo
constantemente — e cada vez mais rapidamente. Seu êxito ou falha em capitalizar em cima dessas
oportunidades pode ser determinado em apenas um instante.
Parece que todo dia surge uma novidade que pode aperfeiçoar as operações, abrir novos mercados, criar
fluxos de receita inteiramente novos e melhorar o mundo onde vivemos — nuvem híbrida, análise de Big
Data, Internet das coisas (IoT) e outras tecnologias que surgirão no futuro.
É complicado conduzir o dia a dia dos negócios. Como você aproveita essas tecnologias transformadoras e
modelos de operação para acelerar a inovação? Ou melhora a agilidade dos negócios para tirar proveito de
novas oportunidades mais rapidamente?
A ajuda de que você precisa está a caminho. HPE Pointnext Services traz até você a experiência e os
recursos para alcançar a velocidade de que você precisa. Vamos começar.  PRÓXIMO

1

As empresas digitais avançadas estão se superando com inovação dos negócios movida pela tecnologia, Pesquisa da Forrester, Inc., julho de 2018.
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Destino: próximo
As empresas atualmente vivem na borda. Elas estão se aprofundando nos dados e buscam cada vez mais
respostas na nuvem.
O fato é que as oportunidades de alcançar novos níveis de excelência nos negócios podem ser encontradas
em todos esses locais — na borda, nos dados dos seus negócios e na nuvem.
Por qual área você se interessa?
Quero que minha organização seja
mais conectada

Quero desbloquear meus dados
para criar uma vantagem sobre
a concorrência

Quero tirar um maior proveito da
nuvem híbrida

Borda

Dados

Nuvem

Sua empresa tem muitos componentes —
robótica, sistemas de monitoração
e controle, espaços de trabalho,
dispositivos do usuário final, sistemas
de diagnóstico remoto e outros.
Todos eles geram oportunidades de
aperfeiçoar as operações, criar novas
experiências para o cliente
e transformar seus negócios.

Não é nenhum segredo que os dados
são provavelmente o seu bem mais
valioso. Porém, somente se você puder
transformá-los de um conjunto de
valores qualitativos ou quantitativos em
insights de negócios que podem ser
postos em prática. O segredo é liberar
todo o potencial de seus dados através
de análises avançadas e inteligência
artificial (IA).

Público, privado, multi — qual é a
combinação certa para você? Como
você planeja implementar a nuvem
híbrida corretamente? E, então, operar
seu ambiente da forma ideal para
custos, segurança, conformidade e
desempenho?

Vamos lá …

Vamos lá …

Vamos lá …

Depois de decidir qual área você deseja transformar, é necessário determinar como você deseja entregá-la.
Quero consumir a TI em meus próprios termos
Escolha
Compre sua solução agora ou pague conforme o seu uso — a decisão é sua. Ninguém quer ser trancado em um modelo
de uso intenso de capital, especialmente quando sua empresa precisa aumentar ou diminuir a escala a qualquer momento.
Tenha a opção de consumir TI com modelos flexíveis para atender às necessidades do seu negócio.
Vamos lá …
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Embarque na borda
“Até 2022, como resultado de projetos de negócios digitais, 75%
dos dados gerados pela empresa serão criados e processados 
fora do data center tradicional centralizado ou da nuvem, em
comparação com menos de 10% em 2018”.2
– Gartner, março de 2018

Há muita coisa acontecendo na borda do seu negócio. Dispositivos e processos estão criando informações
valiosas que você pode usar na borda para automatizar operações, criar interações em tempo real entre
pessoas e máquinas e até mesmo permitir que suas máquinas "pensem" por conta própria.
Transforme estas possibilidades em realidade:
• Conectividade, a força vital da sua empresa: Conecte tudo — pessoas, lugares e coisas — para criar
uma experiência perfeita para clientes, funcionários e fornecedores em qualquer dispositivo.  Explore
• Tire proveito da IoT: Não é apenas um jargão da moda. A IoT permite que dispositivos, ferramentas,
máquinas, controladores, produtos e outros dispositivos conectados aprimorem seus negócios com
inteligência relevante e que pode ser posta em prática.  Explore
• Crie novas experiências na borda: Personalize e redefina a experiência dos clientes, e construa espaços
de trabalho digitais mais inteligentes em qualquer lugar em sua empresa com aplicativos sensíveis ao
contexto e à localização.  Explore

2

Gartner, “10 principais tendências estratégicas de tecnologia para 2018: Nuvem para a borda”, David Cearley, Bob Gill, Mike Walker, Thomas Bittman, Brian Burke, 8 de março de 2018.
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“Wi-Fi é um serviço como
energia elétrica, você só
ouve falar quando cai.
Nossos enfermeiros e
médicos confiam nele para
acessar as informações dos
pacientes e no leito por meio
de cerca de 700 iPads.”

Conectividade, a força vital da sua empresa
Em um mundo onde tudo está conectado, o planejamento, a implantação e o gerenciamento adequados
da sua rede se tornam essenciais. É a base para a criação de conectividade de rede abrangente que facilita
novas experiências e oportunidades na borda.

– Phil Scott, Gerente de informática,
Wirral University Teaching Hospital3

• Automatize as redes corporativas para reduzir o tempo, os erros e os recursos

Alcance conectividade abrangente para seus negócios:
• Proteja redes com e sem fio em toda a sua empresa
• Crie soluções sem fio de alta densidade para aplicações industriais ou espaços públicos

O HPE Pointnext Services pode ajudá-lo a criar e ajudar a otimizar sua base de rede com serviços de
design, implantação, integração e suporte.

3

h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/a00039577enw
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“A Texmark é líder em
inovações e, desde o início,
quando o meu pai fundou esta
companhia, adotamos ideias à
frente do nosso tempo. Agora,
a HPE nos deu a oportunidade
de fazer isso de novo. Essa
inovadora tecnologia de IIoT
vai nos ajudar a nos tornarmos
mais seguros, mais competitivos
e melhores em tudo o que
fazemos.”
– Doug Smith, CEO, Texmark Chemicals

4

4

hpe.com/us/en/customer-case-studies/texmark-iot.html

Tire proveito da IoT
Conectar máquinas, produtos, sensores, sistemas de controle — qualquer “coisa” em que você possa pensar —
abre um mundo de possibilidades, desde o controle de qualidade até o atendimento ao paciente. Esse
é o diferencial da IoT. Tudo contém dados que podem ser transformados em informações valiosas para
subsidiar decisões que podem ser postas em prática em tempo real e criar experiências interativas —
as oportunidades são tão grandes quanto a sua imaginação.
Melhore suas operações de negócios com IoT:
• Melhore suas operações de manufatura com as soluções de fábrica inteligente Industry 4.0
• Aplique análise de energia e espaço para otimizar seus sistemas de gerenciamento de instalações
• Mantenha um registro preciso de seus ativos móveis e seu uso para reduzir o erro de posicionamento
O HPE Pointnext Services adota uma abordagem sistemática para atingir seus objetivos industriais de IoT
e IoT corporativos.
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“Criar uma infraestrutura de
tecnologia para dar apoio a
uma experiência aprimorada
aos visitantes requer soluções
que possam atender às
crescentes demandas dos
visitantes que vêm ao nosso
novo estádio. Nós acreditamos
que a Hewlett Packard
Enterprise pode nos apoiar
na jornada da construção
de um dos estádios mais
tecnologicamente avançados
do mundo”.
– Sanjeev Katwa, Chefe de tecnologia,
Tottenham Hotspur F.C.5

Crie novas experiências na borda
Encante seus clientes com experiências personalizadas e interativas e redefina o local de trabalho moderno
para seus funcionários. Coloque o poder da inteligência digital nas mãos das pessoas desde o momento em
que elas entram em seu local até a hora que elas vão embora.
Crie experiências de cliente mais personalizadas:
• Melhore a experiência dos seus clientes com aplicativos móveis com reconhecimento de localização e
contexto
• Teste novas experiências com rapidez e facilidade
• Obtenha insights do comportamento do consumidor
Que tal um local de trabalho digital mais inteligente para seus funcionários?
• Construa um local de trabalho eficiente e produtivo com análise de ocupação em tempo real, agendamento
de sala automatizado e gerenciamento interativo e digital de visitantes
• Aumente a mobilidade e a produtividade com acessibilidade em qualquer lugar, o tempo todo
• Capacite os funcionários a assumir o controle de seu local de trabalho em qualquer lugar com interação
móvel inteligente e orientação interna de caminhos
O HPE Pointnext Services pode ajudá-lo a desenvolver experiências diferenciadas interconectando pessoas,
lugares e dispositivos.

5

h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00029088enw
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Explore seus dados
“Organizações líderes dão grande ênfase à arquitetura da informação
como requisito fundamental em suas iniciativas de inteligência
artificial (IA) para identificar e aplicar algoritmos que maximizam
os resultados de negócios.” 6
– Gartner

Qualquer pessoa no mundo dos negócios sabe que não há escassez de dados. Mas o que você realmente
pode fazer com isso? Onde estão todos os lugares dos quais você pode extrair dados? E como você pode
garantir que seus dados sejam rotulados, integrados, protegidos e que você tenha uma visão única da verdade?
O fato é que os dados só ganham valor quando as pepitas de ouro são transformadas em inteligência,
insights e ações em tempo real que podem melhorar a eficiência e criar novas oportunidades de negócios.
Descubra sua mina de ouro e desbloqueie seus dados para obter mais insights:
• Crie uma base de dados forte: Com muita frequência, os dados ficam presos em lojas específicas de
aplicativos ou departamentos, onde seu valor é limitado. Ao unificar dados em toda a sua empresa, você
cria um fluxo integrado e fundamental para construir um novo nível de recursos de negócios de análise
avançada e inteligência artificial.  Explore
• Proteja seus ativos valiosos: A proteção de dados é essencial para tudo, desde garantir a resiliência
do negócio no caso de ataques cibernéticos até o cumprimento das regulamentações de privacidade e
soberania do setor e do governo.  Explore
• Transforme dados em ações em tempo real: Leve seus dados para o próximo nível — inteligência que
pode ser colocada em prática. Libere o poder da análise de dados avançada e aproveite as tecnologias
emergentes, como IA e blockchain, para inovar além de sua imaginação.  Explore
6

Gartner, “10 principais tendências estratégicas de tecnologia para 2018: Fundação de IA”, Mike Walker, Whit Andrews, David Cearley, 8 de março de 2018.
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“[HPE Pointnext Services]
estava claramente à frente
em termos de sua experiência
e os recursos que poderiam
trazer para a CenterPoint
Energy na construção de um
data center de backup, na
construção de sistemas
resilientes e na replicação
de dados em data centers.”
– Steve Pratt, Diretor de tecnologia,
CenterPoint Energy7

Crie uma base de dados forte
A análise de dados e a inteligência artificial têm a capacidade que os dados subjacentes proporcionam.
Uma base sólida começa com a unificação de todas as fontes de dados em silos e os polos de dados em
toda a empresa. Isso pode incluir dados estruturados e não estruturados, bem como informações geradas
por humanos e máquinas. Seja para armazéns de dados ou polos de dados, o segredo é identificar, analisar
e carregar as informações críticas a partir das montanhas de dados — da borda à nuvem.
Unifique os dados na sua empresa:
• Integre e automatize seus armazéns de dados e polos de dados
• Modernize plataformas de Big Data, como Hadoop e Spark, para análises avançadas e cargas de trabalho
de IA
• Crie fluxos de dados personalizados e soluções analíticas integradas
• Aproveite a velocidade dos bancos de dados na memória, como o SAP HANA®
HPE Pointnext Services pode ajudá-lo a centralizar, padronizar e integrar dados de várias origens e vários
formatos, sem problemas.

7

h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/A00018763ENW.pdf?
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“As organizações que buscam
proteger seus ativos de
informação nos dias de hoje
devem permanecer cientes
das ameaças cada vez mais
evoluídas e projetar controles
de segurança que
permaneçam eficazes não
apenas contra as ameaças
de hoje, mas que também
forneçam proteção contra as
ameaças desconhecidas de
amanhã.”
– IDC8

8

Proteja seus ativos valiosos e entre em conformidade
No mundo de hoje, as violações de dados podem resultar em manchetes de jornais, perda de receita
e diminuição da satisfação do cliente. Você também enfrenta os desafios impostos pelos requisitos
regulamentares e pelas leis de soberania de dados. Proteger os dados é essencial para garantir conformidade
e defesa contra ataques cibernéticos ou corrupção de dados. Isso significa que a segurança deve ser
integrada em todas as facetas de seus ambientes de dados em nuvem híbrida e de borda.
Forneça segurança contínua para seus dados:
• Construa sua abordagem holística de segurança para proteção, detecção e recuperação
• Mantenha o controle e crie confiança em todos os pontos de contato nos quais há um dispositivo que
armazena e processa seus dados
• Obtenha análise e correção em nível profundo de vulnerabilidades cibernéticas em toda a infraestrutura de
TI, bancos de dados e aplicativos
HPE Pointnext Services trabalha com você para proteger seus dados, permitir a resiliência e atender aos
requisitos de conformidade em toda a empresa, integrando a segurança em suas soluções de nuvem híbrida
e borda.

IDC, Ameaças à cibersegurança: Oito coisas que os CIOs precisam saber, Nº do documento US43978318, junho de 2018.
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“Até 2021, 80% das
tecnologias emergentes
terão fundações de IA.”9
– Gartner

Transforme dados em insights e ações
Detecte ações de fraude antes que uma transação financeira significativa seja concluída. Retire uma
máquina do chão de fábrica antes que ela crie um problema. Otimize o desempenho do carro de corrida
sem precisar parar nos boxes. Agende consultas com pacientes sem que eles precisem ligar para o médico.
Tudo isso e muito mais pode ser feito automaticamente pela aplicação de análise avançada e IA.
Com a IA e tecnologias emergentes como o blockchain, as possibilidades estão prontas para melhorar a
excelência operacional, fortalecer a vantagem competitiva, acelerar a inovação, oferecer maior valor ao
cliente e muito mais.
Obtenha insights transformadores e impulsione a tomada de decisões em tempo real com casos de uso
específicos, como manutenção prescritiva, análise de vídeo, reconhecimento de voz e cidades inteligentes:
• Aproveite a análise avançada para obter insights mais profundos para melhorar seus negócios
• Aplique o IA para prever e automatizar decisões, fornecendo ações baseadas em resultados da borda à nuvem
• Forneça visibilidade de ponta a ponta com blockchain para simplificar e fortalecer a confiança nas transações
O HPE Pointnext Services pode ajudá-lo a alavancar dados analíticos, inteligência artificial e blockchain para
transformar seus dados em ação e receita.

9

Gartner, “10 principais tendências estratégicas de tecnologia para 2018: Fundação de IA”, Mike Walker, Whit Andrews, David Cearley, 8 de março de 2018.
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Concentre-se na nuvem
“Organizações que estão obtendo sucesso no uso da computação
em nuvem não apenas desafiam o hype relacionado à nuvem,
mas também aplicam avaliações práticas dos recursos da nuvem
para reconhecer os resultados desejados da organização.”10
– Gartner

A nuvem híbrida pode ser usada como uma vantagem competitiva, mas tem a capacidade que os aplicativos
e operações subjacentes podem fornecer. Por exemplo, você otimizou o posicionamento de suas cargas de
trabalho em termos de velocidade, custo e segurança? Você tem os recursos necessários para executar as
operações contínuas e manter seu ambiente de nuvem híbrida com eficiência ideal? Ter a estratégia de nuvem
correta combinada com uma operação eficiente e fluida é fundamental para o sucesso de sua empresa.
Maximize as possibilidades da nuvem híbrida para o seu negócio:
• Obtenha a combinação certa de nuvem híbrida: Execute cargas de trabalho no lugar certo, com o
custo certo. E conte com a ajuda necessária para controlar e gerenciar o desempenho, a segurança e a
conformidade em sua empresa.  Explore
• Acelere o desenvolvimento: Com toda a infraestrutura pronta para o desenvolvedor e soluções nativas
da nuvem, você pode impulsionar uma inovação mais rápida por meio de um processo de integração e
entrega contínua.  Explore
• Modernize operações e tecnologias: Obtenha as pessoas certas, tecnologia e processos de TI para a
excelência operacional em uma época em que a TI é o negócio.  Explore
10

Gartner, “Hype Cycle para computação na nuvem, 2018”, David Smith, Ed Anderson, 31 de julho de 2018.
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“[Com HPE Pointnext Services]
conseguimos produzir
uma plataforma de
desenvolvimento de nuvem
de classe empresarial em
menos de quatro meses —
menos de 20% do tempo
que estimamos que seria
necessário para construir a
plataforma em seu modelo
operacional existente no
local.”

Obtenha a combinação certa de nuvem híbrida
Mover-se na velocidade dos negócios requer um ambiente de nuvem híbrida bem ajustado. Ter a combinação
certa pode transformar sua organização de TI em um agente de mudança valioso que é rápido, eficaz e econômico.
Essa transformação pode ser desafiadora, com a introdução e integração de nuvens privadas e nuvens
públicas em ambientes legados de TI. Infelizmente, a nuvem híbrida não vem com um manual de instruções.
Claro, você pode navegar por conta própria. Mas por que correr o risco de errar quando você tem a possibilidade
de seguir o caminho ideal?
Otimize sua combinação:
• Avalie o preparo de seus funcionários, processos e tecnologia para um ambiente de múltiplas nuvens
• Otimize sua estratégia de nuvem para velocidade, considerando os requisitos de aplicativos, a política de
fornecimento e as necessidades de negócios
• Determine quais aplicativos legados estão prontos para a nuvem

– Jem Walters, Diretor de capacitação digital,
Virgin Money11

• Mova e opere suas cargas de trabalho em sua nuvem privada ou em uma nuvem pública, como AWS ou
Microsoft® Azure, para obter a máxima eficiência em custos, segurança, conformidade e desempenho
HPE Pointnext Services pode ajudá-lo a definir, mover e gerenciar sua combinação certa de nuvem híbrida
em um ambiente de múltiplas nuvens.

11
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“Nós experimentamos a
velocidade da nuvem nativa
em primeira mão. Não é
apenas várias vezes mais
rápido do que o que temos
hoje, mas tornou possível o
impossível”.
– Ryosuke Kataoka, Gerente assistente do
Strategy Group, Departamento de planejamento
de sistemas, Escritório de sistemas JCB Co., Ltd.12

Acelere o desenvolvimento
Criar um caminho para o crescimento e o sucesso dos negócios a longo prazo requer inovação. Dada a
velocidade com que setores e mercados podem mudar, você precisa acelerar o ritmo no desenvolvimento
de aplicativos. Isso requer novas maneiras de abordar o desenvolvimento — uma cultura de DevOps,
desenvolvimento ágil baseado em contêiner e nativo da nuvem, e processos de integração contínua
acelerada e entrega contínua (CI/CD).
Crie uma infraestrutura pronta para o desenvolvedor e soluções nativas na nuvem que impulsionam a inovação:
• Crie um ambiente de nuvem seguro e pronto para operações
• Aproveite recursos orientados por API, de autoatendimento e compartilhados
• Acelere a entrega de software, adotando ferramentas de desenvolvimento nativas em nuvem e práticas
mínimas viáveis de lançamento de produtos
• Aproveite os contêineres para impulsionar a próxima geração de desenvolvimento de software nativo da nuvem
Faça parceria com HPE Pointnext Services para criar infraestrutura pronta para o desenvolvedor e soluções
nativas.

12
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“Melhoramos o tempo de
resposta para incidentes
de data center e janelas
de manutenção planejadas.
Agora nos concentramos
nos principais projetos
relacionados a negócios
usando o conhecimento da
HPE para dar suporte a
vários fornecedores como
um parceiro que cuida do
nosso data center.”
– Celio Costa, Gerente de T, Iron Mountain do
Brasil Ltda13

Modernize as operações de TI
Vamos falar a verdade, para avançar o seu negócio, para competir de forma eficaz hoje e no futuro, as
operações de TI precisam ser modernizadas.
Quando sua empresa está se movimentando em ritmo acelerado, modernizar suas operações de TI — pessoas,
processos e tecnologia — é vital. A TI precisa superar a crescente complexidade que é parte inerente da
nuvem híbrida. Essa complexidade pode ser desafiadora com as cargas de trabalho, tanto na nuvem quanto
no local, a necessidade de incorporar rapidamente novas tecnologias de muitos fornecedores, gerenciar
tudo de forma coesa e manter a TI disponível, ao mesmo tempo em que oferece um forte desempenho.
Você precisa de uma operação ágil que inclua processos-chave simplificados, inteligência integrada em sua
infraestrutura e uma abordagem proativa para transformar as operações do dia a dia.
Acelere suas operações de TI:
• Remova o trabalho pesado e a complexidade das operações de nuvem híbrida do dia a dia com uma
experiência de TI mais simples
• Isole e resolva os problemas de TI de maneira proativa, rápida e até remotamente
• Consolide e otimize o gerenciamento de tecnologia em todo o seu ambiente de vários fornecedores
• Estabeleça uma experiência de suporte personalizada com um parceiro de TI que conhece sua operação
e seus negócios em profundidade
HPE Pointnext Services oferece a você os conhecimentos e recursos para modernizar suas operações e
tecnologias.

13

Com base em pesquisa da TechValidate, TVID: A44-B09-97D, techvalidate.com/tvid/A44-B09-97D
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Consuma a TI como preferir
“De acordo com a IDC, até 2020, 40% dos gastos com infraestrutura
de TI da empresa estarão em modelos melhorados ‘como um
serviço'.”14
– IDC

À medida que você transforma a sua empresa com novas e empolgantes experiências da borda, inteligência de
Big Data e agilidade de nuvem híbrida, outra grande questão permanece: Como você quer consumir sua TI?
Talvez você precise aumentar e dimensionar sua infraestrutura local para mais ou para menos rapidamente para
ter capacidade a tempo para a demanda. Você prefere comprar sua solução agora ou pagar conforme o seu uso?
Consuma TI nos seus termos.
• Dimensione dinamicamente conforme as demandas de sua carga de trabalho mudarem
• Utilize um modelo de pagamento conforme o uso com todos os seus componentes de TI — hardware,
software e serviços
• Aproveite as soluções integradas para acelerar o lançamento no mercado
Com HPE Pointnext Services, você pode consumir a TI em todo o seu ambiente de diversas nuvens, cargas
de trabalho e infraestrutura da maneira que desejar.
Nuvem híbrida
Nuvem privada
AWS

Azure

Carga de trabalho
Infraestrutura

14

IDC FutureScape: Previsões de data centers mundiais para 2018, Nº de documento US43152417, outubro de 2017.
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Obtenha um GPS virtual para sua empresa
Se você está procurando um profundo conhecimento em tecnologia, amplo conhecimento do setor e um
ponto de vista do cliente em primeiro lugar para orientar sua jornada digital, estamos aqui para ajudá-lo. Por
meio do HPE Pointnext Services, você tem acesso a recursos experientes e qualificados — em toda a borda,
dados e nuvens — simplificando cada etapa.
• Serviços de transformação para mapear o melhor caminho para o seu destino usando a combinação certa
de pessoas, processos e tecnologias e as habilidades para lidar com todos os aspectos da implementação
da solução.
• Experiência operacional para sua infraestrutura local ou sua nuvem híbrida com uma abordagem
personalizada, automação, otimização contínua, suporte técnico proativo e atualizações regulares.
Simplesmente explore o serviço ou os serviços de que você precisa. Sinta-se à vontade para fazer diferentes
combinações. Comece de qualquer lugar.

Saiba mais em
Compartilhe agora

hpe.com/pointnext
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