Liderança em storage e gerenciamento de dados

Dedicação ao seu sucesso,
agora e no futuro
Breve resumo da empresa
US$ 5,5 bilhões de receita
+11.500 funcionários,
+115 escritórios

Principal sistema operacional
de storage com marca NetApp ONTAP1

Nossa empresa
As principais organizações do mundo confiam nos produtos de
software, nos sistemas e nos serviços da NetApp para gerenciar e
armazenar dados. Os clientes valorizam nosso trabalho de equipe,
nossa experiência e nossa paixão por ajudá-los a conquistar o
sucesso agora e no futuro.
Nossa cultura
Criar uma empresa-modelo está no centro de tudo o que fazemos.
Isso significa fornecer valor para cada comunidade com a qual
trabalhamos: clientes, acionistas, funcionários, parceiros e vizinhos.
Estamos comprometidos em viver nossos valores essenciais:
• Confiança e integridade
• Liderança
• Simplicidade
• Adaptabilidade
• Trabalho em equipe
• Superação
• Realização
A força de nossa cultura significa que atraímos o que há de melhor
no setor para trabalhar para o sucesso de nossos clientes. Como
resultado, conquistamos 13 anos consecutivos na lista "100 Best
Companies to Work For®" da FORTUNE.

6º lugar na lista World’s Best
Multinational Workplaces 20162

Nossos clientes
Desde a sua fundação, em 1992, a NetApp ajuda empresas de todos
os portes a obter vantagem competitiva, inovando com mais rapidez
e economia do que os concorrentes.
Globalmente, fornecedores de serviços atendem a mais de um bilhão
de clientes com serviços desenvolvidos com a NetApp. Empresas de
mídia expandem os limites da imaginação e do desempenho com a
ajuda da NetApp.
Empresas de Internet acompanham o crescimento dos dados e a
demanda por novos serviços usando nossa arquitetura de storage
flexível. Empresas de jogos usam o storage da NetApp para se
tornarem pioneiras e assim conquistarem vantagens. Bancos e
gigantes financeiros confiam na NetApp para armazenar, manter,
proteger e fornecer dados críticos para os negócios.
Nossa tecnologia e experiência
Nós contamos com a inovação para atender aos maiores desafios
de dados de nossos clientes. Eles reconhecem o valor de nossa
integração superior e de nosso compromisso com a transparência.
Nossos conhecimentos e nossas habilidades os ajudam a
desenvolver, implantar e expandir seus ambientes de TI.
Nossa visão de Data Fabric que conecta diferentes ambientes de
gerenciamento e nuvens de forma otimizada orienta a nossa
inovação.

Soluções de storage e gerenciamento de dados da NetApp
Data centers corporativos

Infraestrutura de storage
compartilhado

Soluções de storage dedicado
Flash arrays para desempenho
ultra-alto

Data centers em nuvem

ONTAP para infraestrutura
compartilhada

E-Series para preço e desempenho
em grande escala
StorageGRID® para storage de
objetos da Web
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Nossas soluções
O ONTAP fornece, em uma única plataforma, o controle de dados
de que os clientes precisam, englobando o escritório local, o data
center e a nuvem.
Nosso amplo portfólio flash inclui flash arrays híbridos e de alto
desempenho que aceleram operações comerciais e melhoram a
experiência dos clientes.

Nossas parcerias
Formamos relacionamentos duradouros com os melhores parceiros
do setor em revenda, aplicativos, infraestrutura, consultoria e
fornecimento de serviços em nuvem tendo um único objetivo em
mente: o sucesso de nossos clientes. Empresas globais e locais e
unidades do governo buscam a NetApp e o nosso ecossistema
de parceiros para ajudar a maximizar o valor comercial dos seus
investimentos de TI.

Nossas soluções para Big Data simplificam o gerenciamento de
sistemas de storage de grande capacidade e conteúdo fixo.

Nossos serviços e suporte
As equipes de serviços profissionais da NetApp e os nossos parceiros
oferecem serviços de avaliação, design e implementação que ajudam
Nossos sistemas E-Series ajudam os clientes a atender aos rigorosos os clientes a otimizarem seus ambientes de TI. Esses especialistas
requisitos de capacidade e desempenho de workloads dedicados.
ajudam os clientes a implantarem novos recursos com confiança.
A organização de suporte global da NetApp fornece sistemas,
Nossos especialistas em Serviços Profissionais ajudam os clientes a processos e mão de obra com grande agilidade de resposta, sempre
simplificarem sua infraestrutura de TI, aprimorarem a eficiência e a
que necessário, para capacitar a operação contínua em ambientes
flexibilidade e expandirem a TI para apoiar as metas de negócios.
complexos e essenciais.

Alguns de nossos parceiros de nível internacional

Fale conosco
Temos mais de 115 escritórios.
Para localizar o escritório mais
próximo de você, visite
www.netapp.com/br/contact-us.

www.netapp.com/br/

NetApp Brasil (São Paulo)
Avenida Brigadeiro Faria Lima
3729 – 5° andar
São Paulo – SP – CEP 04538-905
Tel: +55-11-3443-6248
Contato: xdl-contato-brasil@netapp.com

NetApp Brasil (Brasília)
Asa Norte: SCN Qd 2
Bloco A - cj. 503/504
Brasília – DF – CEP: 70712-900
Tel: +55-61-3329-6189
Contato: xdl-contato-brasil@netapp.com

© 2017 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM
são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas registradas de seus respectivos
proprietários. DS-2465-1216-ptBR

