
Como IBM FlashSystems
pode ajudar nos desafios

durante e após 
a pandemia?



“Data is the new oil”, criada por Clive Humby,
matemático londrino especializado em ciência de
dados, a expressão tem sido bastante citada
pelo mercado e executivos em todo mundo, a
exemplo do CEO da MasterCard, Ajay Banga,
que complementou: “A diferença é que o
petróleo vai acabar um dia”.

No contexto de que os dados são tão valiosos
quanto ao petróleo, quem fizer bom uso deles,
irá aproveitar todo seu potencial, sairá na frente
e só tem a ganhar. 
Uma vez que grande parte de nossas vidas são
virtuais e deixam traços digitais, esse volume de
dados só irá aumentar ao longo dos anos.

Existem grandes desafios para tratar os dados,
primeiro é saber tirar proveito desse conteúdo
em massa, para isso tecnologias como
inteligência artificial (AI) e machine learning
contribuem para extrair valores desses dados. 



Outro desafio é onde esses dados serão
armazenados, o quanto essa base –
infraestrutura – é inteligente para proteger,
confiar e obter o máximo proveito.

O Storage deixou de ser apenas uma caixa cheia
de discos onde os dados eram jogados, como
um repositório, para estarem disponíveis quando
necessário. Hoje, a tecnologia de
armazenamento precisa entregar insights mais
rápidos, aplicando inteligência artificial e
analitycs, precisam implementar aplicativos em
contêineres que melhoram a transferência de
dados. 

Enquanto nos tornamos cada vez mais digitais,
aumentam as vulnerabilidades, é preciso que os
sistemas de armazenamento entreguem
resiliência cibernética e proteção dos dados, é
preciso ser moderno e atender os principais
requisitos de negócio dessa era digital.



O armazenamento é a base essencial para todos
os aplicativos, cargas de trabalho e conjunto de
dados, se o seu sistema não é confiável,
resiliente e flexível, o valor do seu dado diminui
drasticamente. 

Os dados crescem exponencialmente, muito em
função dos ambientes híbridos multicloud, o
storage deve estar preparado para mover dados
de maneira fácil e transparente dos locais para
seus diversos provedores de nuvem e vice-
versa. Também pela aceleração e otimização de
contêineres, se movendo cada vez mais para o
armazenamento primário, a questão de como
você vai oferecer proteção de dados moderna
para seus ambientes de contêineres fica cada
vez mais crítica.

E por falar em proteção, o armazenamento é o
elemento essencial para seus recursos
gerais de resiliência. 
Não se trata apenas de “se” você sofrerá um
ataque de segurança, mas “quando”. 



A infraestrutura deve oferecer as tecnologias
certas para criar uma estratégia holística de
segurança cibernética para os dados
corporativos.

Os sistemas de armazenamento se tornaram
mais inteligentes para suportar as novas
demandas de tecnologia, integrando dados de
arquivos e objetos com soluções de inteligência
artificial para extrair o máximo dos dados, com
precisão e consistência. 

Mas esses não são os únicos desafios
enfrentados pelas empresas atualmente, elas
são inundadas por tantos dados gerados pelos
negócios que não conseguem acompanhar tudo. 

A Lume integra soluções da IBM que envolvem
conjuntos de hardware, software e serviços
especializados, fornecendo uma visão 360 graus
dos dados para aumentar a produtividade e
ajudar a otimizar uma análise mais rápida.



A família IBM FlashSystem simplifica o
armazenamento com um conjunto unificado que
envolve software, APIs e ferramentas.  

É possível atender a todas as necessidades de
armazenamento com uma plataforma de dados
que estende a funcionalidade corporativa para
toda a sua estrutura de armazenamento.  



FlashSystem é uma única família impulsionada
pelo IBM Spectrum Virtualize que se estende até
a cloud, simplifica o gerenciamento com o
Storage Insights, suporta os contêineres mais
recentes, e foi projetada para proporcionar
tranquilidade através do FlashWatch, conjunto
de programas de garantia que oferece confiança
para comprar, manter e fazer upgrade em seu
sistema IBM.
É uma experiência de propriedade completa.

Possui sistemas NVMe e multicloud de alta
produtividade, incomparável, com tecnologias
SCM (Storage Class Memory), cuja vantagem é
o armazenamento persistente de alta velocidade
para computação de dados complexos, nos
quais o desempenho é crítico para as operações
de negócios.

Buscando atender as novas demandas de
tecnologia, como Cloud Private e Blockchain, a
IBM projeta novos recursos e funcionalidades
poderosas no portfólio de armazenamento. 



Junto com a IBM, a missão da Lume é criar
soluções para praticamente todos os desafios de
dados que uma empresa do século 21 precisa
enfrentar.  

Consulte um de nossos especialistas, eles vão
indicar a melhor opção.

Precisamos atender os desafios mais urgentes
do mundo real com implementações mais
rápidas e com menor risco, com alta
escalabilidade e inteligência artificial aos
recursos de duplicação em alguns modelos de
sistema, para que a operação tenha menor
impacto no desempenho e taxas efetivas.




