
Kyndryl Managed Services 
para resiliência cibernética, 
SAP e aplicações corporativas 
em Microsoft Azure

Desafios do cliente 

Está cada vez mais difícil se manter à frente das ameaças 
cibernéticas. Os motivos incluem maior exposição a ataques 
devido à transformação digital e ao aumento da corrupção de 
dados e da nuvem em processos de recuperação de desastres 
e em cópias de backup. Planos de recuperação insuficientes, 
que exigem processos manuais trabalhosos e propensos a 
erros, bem como um ambiente regulatório em rápida evolução, 
aumentam a complexidade.

CIOs, CTOs e líderes de negócios estão especialmente 
preocupados em manter suas aplicações corporativas 
essenciais, como o SAP, funcionando com desempenho ideal.

A Kyndryl™ e a Microsoft® se uniram para criar uma solução 
para enfrentar esses desafios: Kyndryl Managed Services 
para resiliência cibernética, SAP e aplicações corporativas 
em Microsoft Azure.

Recursos da solução 

Essa solução oferece uma abordagem integrada ao 
serviço SAP em Azure, combinando a implementação 
e o gerenciamento do SAP com recursos de 
segurança, gerenciamento de ameaças e recuperação.

Uma IA potente e um centro de operações de 
segurança (SOC) de nível mundial detectam ameaças 
rapidamente, em qualquer lugar e a qualquer hora.

A alta disponibilidade integrada, a recuperação 
de desastres e a resiliência cibernética oferecem 
visibilidade em tempo real do status de seus sistemas 
SAP e de quaisquer ameaças de segurança.



Como podemos ajudar

Migração e gerenciamento  
de aplicações SAP

O gerenciamento de ponta a ponta de sistemas corporativos 
proporciona proteção e resiliência cibernética de dados críticos, 
além de operações de negócios executadas na plataforma 
Microsoft Azure.

Os serviços de gerenciamento SAP, incluindo implementação 
automatizada, reforço de segurança, migração e monitoramento 
contínuo, ajudam na proteção contra corrupção de dados.

Os serviços de gerenciamento de ameaças de um SOC de 
nível mundial oferecem correção de ameaças automatizada e 
orquestrada, uma plataforma resiliente de resposta a incidentes 
e recuperação orquestrada.

Casos de uso

Foco em atividades de maior valor: os clientes SAP que migram 
seus sistemas ERP para Azure a fim de reduzir a carga da 
implementação e proteger as operações de seu cenário SAP em 
um provedor de serviços conseguem focar em outros projetos 
estratégicos.

Aumento da experiência em segurança: os clientes SAP em 
Azure que precisam de consultoria, implementação e serviços 
gerenciados podem aumentar a segurança e a resiliência de suas 
implementações SAP.

Novas implementações: as implementações greenfield de 
SAP em Azure podem incluir a fase de design da solução, 
implementação, treinamento e transferência de conhecimento, 
iterações e melhoria contínua. 

Benefício das plataformas  
de entrega habilitadas para IA

Redução do tempo de detecção e de resposta a incidentes 
para eventos operacionais e de segurança com plataformas 
de entrega habilitadas para IA.

Visibilidade em tempo real do status de seus sistemas SAP 
e de quaisquer ameaças de segurança. Alta disponibilidade, 
recuperação de desastres e resiliência cibernética são integradas.

Detecção de ameaças por meio da correlação de eventos nos 
logs do sistema SAP, Azure Active Directory e outras fontes 
que aproveitam os recursos do Azure Sentinel.

Por que escolher a Kyndryl?

A Kyndryl trabalha no centro dos negócios que movem 
o mundo. Contamos com mais de 90.000 profissionais 
qualificados que operam em mais de 100 países. Projetamos, 
construímos, gerenciamos e modernizamos sistemas de 
tecnologia críticos dos quais o mundo depende todos os 
dias. Trabalhamos com Microsoft Azure e nossos clientes 
para cocriar soluções e ajudar as empresas a atingir seu 
desempenho digital máximo.

Para saber mais sobre como a Kyndryl pode ajudá-lo a migrar 
suas aplicações SAP executadas em Microsoft Azure, entre em 
contato com seu representante Kyndryl ou visite kyndryl.com.

Kyndryl é uma marca comercial ou marca registrada da Kyndryl, Inc. nos Estados Unidos  
e/ou outros países. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da Kyndryl 
ou de outras empresas.

Este documento estava atualizado na data de publicação inicial e pode ser alterado pela Kyndryl 
a qualquer momento. Nem todas as ofertas estão disponíveis nos países onde a Kyndryl opera. 
Os produtos da Kyndryl têm garantia conforme os termos e condições dos contratos sob os 
quais são oferecidos.

Os dados de desempenho e os exemplos de clientes citados são apresentados apenas com 
propósitos ilustrativos. Os resultados de desempenho reais podem variar, dependendo das 
configurações e condições de operação específicas. Os produtos da Kyndryl têm garantia 
conforme os termos e condições dos contratos sob os quais são oferecidos.

https://www.kyndryl.com/br/pt

