A Autoridade em Dados de um Mundo de Nuvem Híbrida

Os insights, o acesso e o controle
que você precisa para liberar
todo o potencial dos seus dados
Breve resumo da empresa
Receita de US$ 5,5 bilhões
Mais de 10.000 funcionários,
mais de 110 escritórios

Líder em 3 Quadrantes Mágicos do Gartner1
General-Purpose Disk Arrays, Solid-State
Arrays, General-Purpose Disk Arrays,
Japão

Nossos clientes
Em um mundo onde a tecnologia está mudando a vida cotidiana,
a transformação digital é uma das pautas estratégicas principais na
maioria das organizações. Para que as organizações alcancem o
sucesso em suas transformações digitais, os dados precisam se
tornar sua força vital, fluindo ininterruptamente para otimizar
as operações, criar oportunidades de negócios inovadoras e
habilitar novos pontos de contato com os clientes por meio da
tecnologia.
Da mesma forma, os líderes da TI estão sob gigantesca pressão
para utilizarem a riqueza dos dados de hoje e aplicá-la para
criar um novo valor em toda a organização — e tudo isso com
tempo, habilidades e orçamento limitados. Os dados não ficam
mais trancados em dispositivos escondidos por trás de firewalls.
Em vez disso, eles estão se tornando distribuídos, dinâmicos e
diversos.
Prosperar nesse ambiente exige criar uma organização centrada
em dados, o que não é uma tarefa simples. E exige também
uma abordagem de gerenciamento de dados holística, segura,
eficiente, preparada para o futuro e que possa fornecer liberdade
de escolha.
Nossa empresa
A NetApp é a autoridade em dados para a nuvem híbrida.
Fornecemos uma grande variedade de serviços de dados em
nuvem híbrida que simplificam o gerenciamento dos aplicativos
e dados em ambientes na nuvem e locais para acelerar a
transformação digital. Juntamente com nossos parceiros,
capacitamos organizações globais a liberar todo o potencial
dos dados para expandir os pontos de contato com os clientes,
impulsionar grandes inovações e otimizar as operações.
NetApp Data Fabric
O NetApp Data Fabric simplifica e integra o gerenciamento de
dados na nuvem e on-premises a fim de acelerar a transformação
digital. Ele fornece serviços de gerenciamento de dados que são
consistentes e integrados, além de aplicativos para visibilidade
e insight, acesso e controle e proteção e segurança dos dados.
E ele libera o poder dos dados a fim de conquistar uma nova
vantagem competitiva.

Top 5 dos fornecedores de sistemas
de storage empresarial externo de
maior crescimento2

Nosso portfólio
O flash desempenha um papel essencial nos esforços de
transformação digital dos clientes conforme eles buscam obter
vantagens por meio de velocidade, capacidade de resposta e
valor aprimorados com os principais aplicativos de negócios —
ao mesmo tempo em que reduzem o custo total de propriedade.
A tecnologia all-flash array é a opção preferida dos clientes
que buscam benefícios de desempenho e economia com a
substituição de instalações de disco rígido. Com um portfólio
amplo e altamente diferenciado de ofertas de arrays híbridos
e all-flash, a NetApp está bem posicionada para capacitar os
clientes nessa transição.
Restrições de orçamento e a disparidade de aptidões levam
nossos clientes a buscar ajuda para a integração, a implantação
e o gerenciamento das soluções de que precisam para se
manterem competitivos. Isso estimula a demanda por soluções
de infraestrutura convergentes e hiperconvergentes. O
FlexPod é a infraestrutura convergente preferida de muitas das
maiores empresas do mundo. Os clientes podem se livrar das
limitações do HCI de primeira geração com o NetApp HCI e obter
desempenho garantido com flexibilidade inigualável, escala,
automação e integração com o Data Fabric.
Os clientes são atraídos pelos benefícios de velocidade e
escala da nuvem pública, mas precisam de novos recursos de
gerenciamento para manter o controle dos dados conforme
eles passam além dos muros da empresa. A NetApp acredita
que a nuvem pública está se tornando rapidamente o modelo
dominante da TI empresarial. Nossa abordagem de Data Fabric
permite aos clientes gerenciar e proteger seus dados em nuvens
on-premises, públicas e híbridas, e tudo isso com a escala
necessária para acomodar o crescimento de dados exponencial
do mundo digital.
Nossos serviços e suporte
As equipes de serviços profissionais da NetApp e os
nossos parceiros oferecem serviços de avaliação, design e
implementação que ajudam os clientes a otimizarem seus
ambientes de TI. Esses especialistas ajudam os clientes a
implantarem novos recursos com confiança. A organização de
suporte global da NetApp fornece sistemas, processos e mão de
obra com grande agilidade de resposta, sempre que necessário,
para capacitar a operação contínua em ambientes complexos e
essenciais.

1 Gartner, Quadrante Mágico para General-Purpose Disk Arrays, 31 de outubro de 2017, Gartner, Quadrante Mágico para Solid-State Arrays, 13 de julho de 2017, Gartner, Quadrante Mágico para GeneralPurpose Disk Arrays, Japão, 22 de março de 2017. O Gartner não endossa fornecedores, produtos ou serviços descritos nas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a
selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa do Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não
devem ser interpretadas como declaração de fatos. O Gartner se isenta de qualquer garantia, expressa ou implícita, relacionada a essa pesquisa, incluindo garantias de comercialização ou adequação
a um determinado propósito.
2 IDC, Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker - 2017 Q4, 1 de março de 2018 (Top 5 dos fornecedores de sistemas de storage empresarial externo de maior crescimento – aumento da
receita ano a ano)

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.

Alguns de nossos parceiros de nível internacional
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