Microsoft Azure

Microsoft Servers na nuvem

O software que você utiliza habitualmente gerenciado com maior facilidade na nuvem.
Toda a influência das ferramentas da Microsoft, agora potencializada pela nuvem. Integração totalmente homogênea
entre a nuvem e a sua plataforma local. Oferece a vantagem de somente pagar pelo que usar e com o melhor suporte,
que somente a Microsoft pode oferecer.

Vantagens de negócio:
Totalmente confiável para trabalhar da nuvem: desloque tranquilamente a carga de trabalho de suas máquinas
virtuais entre as instalações locais sem precisar realizar uma conversão. O Azure, como o ambiente natural para o
software da Microsoft, proporciona a experiência de usuário e a performance preferidas pela sua equipe.

Vantagens tecnológicas:
Não é necessário ser um especialista na tecnologia da Microsoft: As cópias de segurança, a realização de
revisões e a escalabilidade executados de modo automático, por isso o tempo de inatividade é zero. Azure é o
melhor lugar onde executar bancos de dados SQL como serviço.
O ambiente híbrido ideal: É perfeitamente possível a execução de dados da Microsoft em seus data centers ou nos
nossos. Tanto Windows Server, SQL Server, SharePoint e todos os produtos de sua atual plataforma podem ser
movidos para o Azure.
O melhor suporte técnico, o mais confiável: Enquanto outros provedores oferecem serviços para solucionar
problemas na nuvem pública, nós oferecemos suporte técnico completo, seja em forma local ou na nuvem.
Economize em licenças: Existe a possibilidade de utilizar a licença que já foi contratada e levá-la para o Azure. Não
é necessário pagar por uma nova.
Gerencie a infraestrutura dos seus aplicativos com maior facilidade da nuvem e faça a sua integração mais
facilmente.

Capitalize as vantagens que oferece a nuvem híbrida.
Zero problema para ampliar a sua plataforma na nuvem. Na hora de escalar a sua
infraestrutura, o Azure constitui a opção mais eficiente e funcional, já que ele possui
a mesma tecnologia. Isto oferece uma continuidade natural devido a sua
compatibilidade e fácil gerenciamento.

