REVOLUCIONÁRIOS DIGITAIS

SOLUÇÃO:
Como serviço

SETOR:
Serviços de TI

PAÍS:
Finlândia

A PROVEDORA DE SERVIÇOS CONTROLA AS DESPESAS DE
CAPITAL ENQUANTO ACELERA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
“Nossos clientes
estavam exigindo
preços baseados no
uso, e precisávamos
de uma maneira mais
flexível de adquirir
capacidade de
computação.”

CAS O S DE U S O

– MATTI ASIKAINEN
DIRETOR DE FORNECIMENTO
CAPGEMINI INFRASTRUCTURE
SERVICES

• Aumentar a capacidade do data center na
Finlândia e minimizar a necessidade de
procedimentos de compras estendidos

EBOOK: REVOLUCIONÁRIOS DIGITAIS

A Capgemini é líder global em consultoria, serviços de tecnologia e transformação digital, com
190.000 funcionários em mais de 40 países.

• Provisionar capacidade adicional para atender
à demanda de serviços na nuvem altamente
flexíveis
• Responder rapidamente e atender às demandas
cada vez maiores e mais complexas dos clientes

• Ajudar a melhorar as operações, usando a
expertise em data center
• Realocar recursos de TI para oferecer suporte às
iniciativas estratégicas de TI

S OLUÇÃO
A Capgemini implantou um data center de rápida
capacidade de expansão com investimentos
mínimos de capital por meio do HPE GreenLake.

REQU IS ITO S

R ESULTAD O S

• Adquirir capacidade de computação de uma
maneira mais flexível e reduzir os investimentos
em despesas de capital do data center

• Cria um data center escalável que pode reagir
rapidamente ao aumento das demandas dos
clientes

• Gerenciar a capacidade do servidor com
flexibilidade

• Transforma o data center, permitindo maior
produtividade do trabalhador

• Serve como modelo para dar atender às
demandas de capacidade de expansão em
outros países
• Reduz os prazos de expansão da capacidade do
data center de 4-6 semanas para 2 horas

RE C U R S O A D I C I O N A L
ESTUDO DE CASO: A Capgemini ganha no
custo-benefício fazendo sua expansão com
o HPE GreenLake Flex Capacity
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