
Resumo da solução

Maximize os benefícios da nuvem, 
por meio de operações otimizadas 
e simplificadas na AWS

Desafio do cliente

As empresas estão acelerando sua transformação digital 
migrando e modernizando seus workloads para a AWS. 
No entanto, elas enfrentam os desafios gerados principalmente 
pela falta de habilidades de nuvem adequadas, de processos 
alinhados à nuvem e de ferramentas de gerenciamento 
preparadas para a nuvem, o que impacta a capacidade de 
gerenciar seu ambiente AWS da forma ideal.

Esses desafios dificultam a capacidade das empresas de 
maximizar os benefícios que a nuvem oferece, atrasando seus 
programas transformação digital.

O Kyndryl® Cloud Managed Services oferece gerenciamento 
seguro e preventivo dos ambientes corporativos da AWS. 
Os serviços gerenciados incluem gerenciamento 24x7 de IaaS, 
PaaS e contêineres na AWS, permitindo que as empresas se 
concentrem no desenvolvimento e na implementação de suas 
aplicações de negócios.

Destaques 

 – Equipes globais entregando operações 
orientadas por um gerenciamento de 
serviços moderno

 – Use as ferramentas pré-integradas nativas 
e prontas para nuvem para obter serviços 
gerenciados em tempo real

 – Catálogo de serviços flexível e modular pronto 
para integração no ambiente de TI dos clientes



Como podemos ajudar

Ferramentas e processos

Monitoramento de soluções usando técnicas 
estatísticas e de previsão para identificar 
proativamente possíveis anomalias e problemas, 
reduzindo o ruído

Descoberta baseada em API e integração 
automatizada para implementação mais rápida 
de ambientes preparados para gerenciamento

Melhoria contínua e automatização que 
aumentam a eficiência operacional com 
práticas integradas de segurança e DevOps

Conhecimentos especializados

A Kyndryl possui décadas de experiência 
trabalhando com clientes para oferecer análise 
de workloads, migração, implementação 
e serviços gerenciados de nível empresarial 
para as cargas de trabalho mais complexas.

Nossa parceria tem um rico histórico de 
entrega de inovação centrada no cliente, com 
o objetivo de evoluir e sustentar os sistemas de 
TI mais essenciais do mundo.

A Kyndryl tem os profissionais, os processos 
e a tecnologia para ajudar as organizações 
a avançar em sua jornada de transformação 
digital usando dados inteligentes e insights 
orientados por IA.

Pessoas e processos

Equipe global composta por especialistas com 
certificação AWS para gerenciar o ambiente 
da AWS e oferecer recomendações de 
otimização contínuas

Modelo de entrega baseado em SRE e DevOps, 
com abordagem “automation first” e princípios 
de entrega “secure by design” 

Processos operacionais que seguem o modelo 
operacional nativo da nuvem, aproveitando as 
melhores práticas recomendadas pela AWS 
e o conhecimento da Kyndryl 

Por que escolher a Kyndryl?

A Kyndryl trabalha no centro dos negócios que movem 
o mundo. Contamos com mais de 90.000 profissionais 
qualificados que operam em mais de 100 países. 
Projetamos, construímos, gerenciamos e modernizamos 
sistemas de tecnologia críticos dos quais o mundo 
depende todos os dias. 

Para saber mais sobre como a Kyndryl pode ajudar você 
a migrar suas aplicações SAP para AWS, entre em contato 
com seu representante Kyndryl ou visite kyndryl.com.
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