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ESTENDA OS BENEFÍCIOS 
DA CONTENTORIZAÇÃO 

No mundo conduzido por dados de hoje em dia, 
processos ágeis em torno do desenvolvimento 
e implementação de aplicativos são cruciais 
para o sucesso. Empresas de todos os tamanhos 
aproveitam a velocidade, agilidade, simplicidade, 
consistência e eficiência de custos inerentes da 
nuvem híbrida para dar suporte à transformação 
digital, inovação de negócios e crescimento 
acelerado. Muitas dessas organizações 
também adotam contêineres para ajudar os 
desenvolvedores a construir e implementar 
aplicativos que podem ser facilmente 
transferidos para ambientes de nuvem híbrida e 
para a borda. 

Conforme a contentorização se torna dominante, 
o Kubernetes surgiu como um padrão de 
código aberto para orquestração de contêiner 
e um bloco de construção fundamental para 
arquiteturas nativas da nuvem. No entanto, 
embora os modernos aplicativos nativos da 
nuvem possam ser implantados facilmente em 
contêineres, a grande maioria dos aplicativos 

em uso não são nativos da nuvem, com uma 
arquitetura monolítica e armazenamento de 
dados persistente. Embora esses aplicativos não 
nativos da nuvem se beneficiem da agilidade e 
eficiência dos contêineres, a TI tem o desafio de 
executar aplicativos monolíticos em contêineres 
sem rearquitetá-los. 

À medida que as organizações empresariais 
estendem o uso de contêineres e Kubernetes, 
elas precisam encontrar maneiras de executar 
aplicativos nativos e não nativos da nuvem em 
ambientes de nuvem híbrida com velocidade  
e eficiência, ao mesmo tempo em que abordam 
as principais considerações sobre segurança  
e persistência de dados.

Com a HPE Ezmeral Container Platform que 
executam em HPE Synergy ou servidores 
HPE ProLiant, as empresas podem expandir 
os benefícios de agilidade e eficiência dos 
contêineres para mais dos seus aplicativos 
empresariais – sejam executados em 
infraestrutura virtualizada ou bare-metal,  
sejam executados no local, em várias nuvens 
públicas ou na borda.

Aproveite o Kubernetes para implantar até mesmo 
aplicativos não nativos da nuvem em nuvens e na 
borda com melhor visibilidade e controle.

EXECUTE APLICATIVOS EM 
TODO LUGAR
HPE Ezmeral Container Platform em computação HPE

Resumo da solução

1  Comunicado à imprensa da Gartner, “Gartner 
Forecasts Strong Revenue Growth for Global 
Container Management Software and Services 
Through 2024,” (Gartner Prevê forte crescimento da 
receita para software e serviços de gerenciamento 
de contêineres globais até 2024), junho de 2020.

75%
das empresas terão aplicativos em 
contêineres em produção até 2022, em 
comparação com menos de 30% hoje.1

HPE Ezmeral Container Platform 
Aproveite uma plataforma de 
contêineres feita para implantar 
aplicativos nativos e não nativos da 
nuvem, em qualquer nuvem pública  
e na borda, usando Kubernetes  
de código aberto, funcionando  
em infraestrutura bare-metal ou  
HPE virtualizada.

Principais casos de uso
• Processamento de dados escalável, 

análise e machine learning

• Procurar uma plataforma de 
gerenciamento de dados em escala

• Consumo como serviço (CaaS) 

• Kubernetes empresarial em escala
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CONSTRUÍDO PARA 
TRABALHAR EM CONJUNTO

HPE Ezmeral Container Platform
HPE Ezmeral Container Platform é a primeira 
plataforma de contêiner de nível empresarial 
baseada em Kubernetes do setor, projetada para 
executar microsserviços e aplicativos nativos da 
nuvem e aplicativos monolíticos não nativos da 
nuvem. Ela inclui inovações das aquisições da 
BlueData e MapR feitas recentemente pela HPE 
conhecidas como HPE Ezmeral ML Ops e MapR, 
agora conhecidas como HPE Ezmeral Data 
Fabric, junto ao Kubernetes de código aberto 
para orquestração.

A BlueData tem um registro comprovado da 
implantação de aplicativos de inteligência 
artificial (IA) e análise não nativos da nuvem 
em contêineres, e a MapR traz um sistema de 
arquivos e uma malha de dados de primeiríssima 
linha para o armazenamento de contêineres 
persistente. Com esta solução definida por 
software, sua organização pode: 

• Aumentar a velocidade e a eficiência 
oferecendo uma experiência semelhante à da 
nuvem para aplicativos não nativos da nuvem, 
sem rearquitetá-los.

• Reduzir o risco e baixar os custos com 
segurança de nível empresarial, desempenho 
de controle e confiabilidade.

• Simplifique a experiência do usuário por 
meio do acesso simplificado do desenvolvedor 
aos clusters e serviços do Kubernetes.

• Acelere a inovação com um plano de controle  
unificado para construir e implantar rapidamente 
aplicativos no data center ou em qualquer nuvem 
pública ou híbrida.

Escolha uma fundação composable
A primeira plataforma construída do zero para 
capacidade de composição, o HPE Synergy é 
uma plataforma ideal para a contentorização. 
HPE Ezmeral Container Platform na HPE Synergy 
Composable Infrastructure:

• Permite que a TI monte e remonte recursos sob 
demanda, fornecendo agilidade e capacidade 
de expansão na camada de hardware e 
estendendo-a para a HPE Ezmeral Container 
Platform.

• Simplifica a experiência do usuário com um 
portal de autosserviço e implantação de 
contêiner com um clique.

• Conecta-se a dados externos sem copiar os 
dados, aproveitando o HPE Ezmeral Data 
Fabric para armazenamento persistente  
pré-integrado, com dimensionamento 
horizontal e pronto para a borda, junto com  
a plataforma de dados HPE para serviços  
de dados.

Selecione uma fundação econômica, simples 
e confiável
Os servidores HPE ProLiant DL são adaptáveis 
para cargas de trabalho e ambientes diversos, 
oferecendo desempenho de classe mundial com 
um equilíbrio de capacidade de expansão e 
escalabilidade juntamente com resiliência fazem 
com que sejam ideais para múltiplos ambientes, 
de contêineres à nuvem. Com os servidores  
HPE ProLiant você pode:

• Implantar uma solução de contêiner HPE validada 
e totalmente integrada de ponta a ponta. 

• Obter desempenho bare-metal com custo mais 
baixo. 

• Adotar uma plataforma simplificada e econômica 
para cargas de trabalho em contêiner.

• Obter segurança, desempenho e confiabilidade 
comprovados de classe empresarial.

• Fornecer uma arquitetura de Desenvolvimento 
e operações híbrida, flexível e econômica.

Consumir contêineres como serviço
Com o HPE GreenLake, você pode consumir 
contêineres em um modelo de pagamento 
conforme o uso, de modo que você comece 
rapidamente, expanda ou reduza como 
necessário, e pague somente pelo que usar. 
Isso evita altos gastos iniciais e excesso de 
provisionamento oneroso. E, como a plataforma 
de contêiner é gerenciada para você, seus 
desenvolvedores e equipe de TI ficam livres  
para se concentrarem nos negócios. Saiba mais 
em HPE GreenLake para contêineres. 

EXPANDA AGORA

Não é preciso esperar. Entre em contato com seu 
representante de vendas HPE autorizado para 
descobrir como você pode começar a executar 
aplicativos contentorizados nativos e não nativos 
da nuvem nas nuvens hoje.

SAIBA MAIS EM
hpe.com/br/pt/software.html

HPE Pointnext Services
Desde o planejamento até a 
contentorização, migração e 
desenvolvimento de aplicativos à 
validação do conceito e produção,  
HPE Pointnext Services para 
contêineres ajuda a acelerar a 
transformação de sua tecnologia,  
de seu pessoal e de sua economia,  
para que você possa se mover  
e inovar rapidamente. Saiba mais.

HPE Financial Services
Aproveite uma variedade de soluções 
financeiras e de ciclo de vida de ativo  
que podem ajudá-lo a adotar contêineres 
imediatamente e posicioná-lo para  
o sucesso futuro. Saiba mais.

Tome a decisão de compra certa.
Entre em contato com nossos especialistas 

em pré-venda.

Bate-papo Ligue paraE-mail
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