
As organizações de saúde estão usando 
a nuvem híbrida para enfrentar novos 
desafios e reimaginar as experiências de 
pacientes e cuidadores. 
O gerenciamento de TI híbrida está se tornando mais 
complexo e com uso intensivo de recursos. As 
organizações estão gastando tempo, talento e dinheiro 
valiosos em manutenção de TI versus inovação na 
prestação de cuidados.

Ao trabalhar com a Kyndryl, você pode otimizar seu 
ambiente híbrido e se concentrar em tarefas 
estratégicas. Por meio de nossa profunda experiência 
técnica e do setor combinada com a agilidade de uma 
nuvem gerenciada, prepare sua TI para o futuro e libere 
suas equipes para fornecer cuidados significativos.

Ajudamos você a desbloquear cinco 
benefícios de TI para que você possa 
se concentrar no que é mais 
importante – seus pacientes e equipe 
de atendimento:

Permita economia no custo total por meio de um 
modelo transparente e baseado em consumo

Aprimore a segurança cibernética para ficar à 
frente das ameaças, protegendo dados 
confidenciais e minimizando as interrupções

Melhore a resiliência operacional para responder 
às flutuações de demanda e prevenir e minimizar 
interrupções

Acelere a inovação e beneficie-se de 
investimentos em tecnologia por meio de 
infraestrutura moderna baseada em nuvem

Melhore a colaboração e o compartilhamento de 
informações por meio de padrões seguros de 
nuvem e do setor

Cinco benefícios 
dos serviços de 
nuvem híbrida 
para TI de saúde



Como podemos ajudar

Com mais de 30 anos projetando, construindo e 
gerenciando ambientes de TI de missão crítica, a 
Kyndryl capacita milhares de clientes a fazerem 
seu melhor trabalho. 

Nossos especialistas técnicos e ampla rede de 
parceiros planejam de acordo com suas 
necessidades exclusivas. Nós o encontramos onde 
você estiver em sua jornada para cocriar um 
ambiente de nuvem híbrida para o seu sucesso.

Por que a Kyndryl?
A Kyndryl tem profundo conhecimento em projetar, 
executar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia 
mais moderna, eficiente e confiável da qual o 
mundo depende todos os dias. Estamos 
comprometidos com o avanço da infraestrutura 
crítica que impulsiona o progresso humano. 
Estamos construindo nossa base de excelência 
criando sistemas de novas maneiras: trazendo os 
parceiros certos, investindo em nossos negócios e 
trabalhando com nossos clientes para liberar 
potencial.

Para saber mais sobre como a Kyndryl pode ajudar 
a gerenciar serviços de nuvem híbrida, fale com 
HealthIT@kyndryl.com ou com o seu representante 
da Kyndryl. Saiba mais em kyndryl.com.
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Por meio de nossa experiência com fornecedores e 
organizações de ciências da vida de todos os 
tamanhos, entendemos as nuances e métricas vitais 
para o sucesso neste setor complexo. Estamos aqui 
para ajudá-lo a acelerar a transformação e perceber 
o potencial do atendimento centrado no paciente e 
baseado em valor.

— Aconselhar em todas as etapas da jornada 
para a nuvem

—  Projete e execute a arquitetura em nuvem 
e projeto de soluções

—  Crie aplicações e experiências inovadoras

—  Mova e modernize cargas de trabalho e 
aplicativos

—  Gerencie e otimize ambientes multicloud

Nossa estrutura comprovada
Tornamos o gerenciamento do seu ambiente de 
nuvem híbrida simples e seguro.
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