
Serviços de Mainframe 
com Microsoft Azure

Desafio do cliente 

As organizações precisam otimizar seus investimentos em 
IBM Z e IBM i e, ao mesmo tempo, fornecer uma solução 
em nuvem para maior agilidade e desenvolvimento rápido 
de novas aplicações. Além disso, elas querem selecionar a 
plataforma certa para a carga de trabalho correta para cada 
componente de suas aplicações de nuvem híbrida, sem a 
necessidade de grandes investimentos de capital ou maior 
complexidade da rede. 

A Kyndryl e a Microsoft estão trabalhando juntas para enfrentar 
esses desafios com uma solução que coloca o Microsoft® Azure 
com IBM Z e IBM i em um datacenter Kyndryl™.

Recursos da solução

Serviços gerenciados com infraestrutura de nuvem 
IBM Z e IBM i como serviço (IaaS), para gerar valor 
e desempenho combinados por meio da integração 
contínua com os data centers mundiais do Azure 

Processo consistente de DevSecOps em IBM Z e 
IBM i tradicionais e na plataforma Azure 

Comunicação contínua entre sistemas de aplicações 
e dados discrepantes, com gerenciamento de 
tecnologia de visualização única



Conhecimentos especializados

Mais de 450 plataformas corporativas essenciais gerenciadas

Mais de 8 mil especialistas da Kyndryl certificados em 
mainframe e mais de 9 mil especialistas certificados em Azure

Data centers da Kyndryl em 17 países — de longe o maior 
provedor de serviços IBM Z — para alinhamento contínuo com 
suas cargas de trabalho do Azure

Especialização em DevSecOps que vai além do seu ambiente 
corporativo principal para acelerar sua integração com o Azure

Como podemos ajudar

Benefícios

Integração contínua entre o Azure e as principais 
plataformas corporativas, como IBM Z e IBM i

Mitigação de riscos de negócios através da robusta base de 
habilidades de mainframe da Kyndryl 

Agilidade aprimorada com uma plataforma DevSecOps 
tanto para sua plataforma de nuvem, como o Azure, quanto 
para plataformas corporativas essenciais, como IBM Z e IBM i

Casos de uso

Conecte sua plataforma corporativa e cargas de trabalho 
com o Azure.

Mantenha e proteja aplicações de missão crítica em sua 
infraestrutura principal ao se integrar à nuvem pública do Azure.

Projete e implemente um ambiente de nuvem híbrida que se 
adapta às suas necessidades.

Por que escolher a Kyndryl?

A Kyndryl trabalha no coração dos negócios que fazem o mundo 
girar. Com mais de 90.000 profissionais qualificados operando 
em mais de 100 países, projetamos, construímos, gerenciamos 
e modernizamos sistemas de tecnologia dos quais o mundo 
depende todos os dias. Trabalhando com o Microsoft Azure e 
nossos clientes, cocriamos soluções para ajudar as empresas a 
atingirem seu desempenho digital máximo. 

Para saber mais sobre como a Kyndryl pode ajudá-lo a 
otimizar seu IBM Z ou IBM i em um ambiente Microsoft Azure, 
entre em contato com seu representante Kyndryl ou visite-nos 
em kyndryl.com.
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