
10 razões pelas quais o HPE Compute ajuda a acelerar sua modernização de TI

Transformar a vida das empresas, garantindo facilidade, praticidade e as melhores soluções
de TI, faz da Tigra Consult a empresa certa para todos os seus processos.

Por isso, hoje separamos algumas razões para que você escolha o HPE para a sua
empresa agora mesmo.

Sabemos que a modernidade anda batendo na porta com novas tecnologias em constante
processo de transformação e os gestores precisam estar por dentro dessas novas
tendências  e garantir que tudo saia de acordo com o que se é planejado dentro das
estruturas empresariais.

Entre essas estruturas, é preciso trabalhar com segurança e com uma quantidade razoável
de memória, e um dos elementos essenciais na modernização das áreas de TI é a nuvem
híbrida.

Mas o que é uma nuvem híbrida?

Uma nuvem híbrida é um modelo de rede de computadores em nuvem que utiliza a
combinação de pelo menos uma nuvem privada com uma nuvem pública, trabalhando em
conjunto para oferecer serviços de computação em uma nuvem maior.

É fácil lidar com isso dentro de uma empresa?

Não! Mas a Tigra Consult tem a solução!

O HPE possui uma gama de razões, afinal ele é ideal para a modernização da sua área de
TI.

Let’s go!

O HPE otimiza o seu tempo e oferece maior segurança em todos os processos, garantindo
que sua equipe trabalhe com eficácia, já que é possível monitorar cada passo.



E segurança é a palavra de ordem, já que:

● os sistemas são seguros, mesmo se estiverem em movimento;
● validação da BIOS e firmware incomparável, da fabricação à execução;
● esse é caminho mais fácil para trazer um servidor comprometido de volta on-line;
● remoção de dados simples e segura no final da vida

É segurança em todos os sentidos e de todas as formas!

Além disso, as razões concretas são:

1- Otimização e configuração da carga de trabalho com apenas um botão;

Quando se tem eficiência e otimização da carga de trabalho, toda e qualquer empresa
trabalha positivamente e acelera todos os seus negócios.

E é bem simples, basta:

● Configurar e otimizar cargas de trabalho com apenas um clique;
● Monitorar e otimizar o desempenho das cargas de trabalho em tempo real;
● Hospedar e migrar as cargas de trabalho em ambientes de nuvens híbridas.

Escolhendo o HPE, os clientes podem escolher uma seleção de perfis de carga de
trabalhos e essas seleções não são encontradas em nenhum outro produto da
concorrência.

2- Monitoramento e gerenciamento da carga de trabalho em tempo real;

É possível monitorar as principais métricas e garantir que os processos funcionem
perfeitamente.

HPE Workload Performance Advisor: permite ao usuário deixar o sistema todo configurado;

3- Hospedagem e migração de cargas de trabalho em nuvens híbridas;

HPE Right Mix Advisor: ele aconselha quais aplicativos são ideais para nuvens públicas e
os que são ideais para as nuvens privadas;

4- Sistemas seguros mesmo estando em movimento;

Bloqueio de configuração do servidor HPE: permite que o sistema esteja protegido mesmo
estando em movimento;

5- Validação de BIOS e firmware incomparáveis, do início ao fim;

Ele é a raiz da confiança do HPE e reduz exclusivamente as preocupações e ameaças de
segurança ao desenvolvedor.



6- O caminho mais rápido e fácil para trazer um servidor comprometido de volta ao
on-line;

O Server System Restore fornece recuperação automatizada.

7- Remoção de dados simples e segura no final da vida;

O One Button Secure Erase fornece remoção simples e protegida de senhas.

8- Monitoramento e gerenciamento dos servidores em qualquer lugar e em qualquer
hora;

O HPE fornece insights detalhados a qualquer momento.

9- Uso contínuo de uma IA (Inteligência artificial) para manter o ambiente de trabalho
operacional;

O suporte é feito para aprender e resolver cada vez mais.

10- Todos os recursos são extremamente abrangentes e sua infraestrutura é
composta de um único software.

E já que você conheceu as 10 razões para escolher a HPE, que tal você investir agora
mesmo e automatizar e gerenciar os seus processos de uma forma mais rápida, prática e
acima de tudo, segura?

Nós, da Tigra Consult, estamos aqui para tirar todas as suas outras dúvidas.

Escolha agora mesmo o HPE Proliant, ele é toda a base da computação inteligente para a
modernização do seu TI e nuvem híbrida.

https://tigraconsult.com.br/

https://tigraconsult.com.br/

