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Entrega de aplicativos moderna para uma rede 
confiável e adaptável

Com os aplicativos mudando para a nuvem e o DevOps se 
tornando mais complexo, como manter a visibilidade e o 
controle da rede e ao mesmo tempo oferecer uma experiência 
confiável e flexível aos usuários?
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Acelerando a inovação e a expansão com um modelo em nuvem

As organizações estão adotando um modelo em nuvem que permite usar a 
entrega de aplicativos modernos e, simultaneamente otimizar seus recursos 
existentes. No entanto, com o surgimento da infraestrutura de aplicativos 
distribuídos de cargas de trabalho e de microsserviços apareceram novas 
camadas de complexidade de rede - dificultando a transformação digital e os 
esforços de expansão global.

Os líderes de TI listam a rede e a segurança como os maiores desafios que 
enfrentam ao arquitetar uma infraestrutura flexível que oferece agilidade e uma 
experiência confiável aos usuários. Como resultado, eles estão adotando uma 
única plataforma que permite a inovação e a mobilidade da força de trabalho, 
oferecendo a segurança e a visibilidade de que precisam para gerenciar os riscos 
com segurança.

“A nuvem híbrida realmente nos permitiu simplificar nosso plano de 
gerenciamento. Não é uma infraestrutura enorme com a qual estamos 
muito preocupados. ” 

Dale Steggle, Arquiteto, Tecnologias do Usuário Final na Beazley

Simplificando a complexidade 
Leia esta história de uma seguradora global do Reino Unido.
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Até 2020

das empresas vai usar vários 
serviços e plataformas em nuvem

- IDC Futurescape: Previsões mundiais  

   para a nuvem em 2018  

mais de 90%
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Intensificando a produtividade e a eficiência da força de trabalho

Para vencer no mundo atual da nuvem, as organizações precisam gerenciar e instalar 
aplicativos modernos em paralelo com seus aplicativos legados. Embora as soluções 
tradicionais de controladores de entrega de aplicativos (ADC) possam ajudar a garantir 
disponibilidade, a performance e a segurança, nem todos os ADCs podem preencher a 
lacuna entre os ambientes de aplicativos modernos e herdados.

Das equipes de sistema de rede precisam de um sistema unificado de entrega de 
aplicativos que elimine a complexidade da infraestrutura, forneça uma experiência 
perfeita aos usuários e ofereça a visibilidade, controle e segurança abrangentes que 
precisam. O ADC deve ter os seguintes recursos:

Uma plataforma para entrega de aplicativos tradicional e moderna

• Plataforma única para desenvolvimento e entrega ágil de aplicativos tradicionais   
  e de microsserviços. 

• Suporte para fatores de forma física, virtual, em contêiner e em metal puro para  
  atender às demandas de diversos ambientes. 

Suporte para ambientes híbridos e de várias nuvens

• Abordagem em nuvem para a entrega e a instalação de aplicativos, permitindo  
  a implementação em todos os ambientes de nuvem, inclusive em nuvens locais  
  e públicas, como o Microsoft Azure, o AWS e o Google. 

79%
das organizações em todo o mundo 
planejam abordar a interrupção 
do aplicativo por meio de uma 
estratégia unificada de entrega  
de aplicativos 

IDC InfoBrief, patrocinado pela Citrix, “How do Organizations Plan to Assure 

Application Delivery in a Multi-Cloud World?” Outubro de 2017
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Capacidade de converter e migrar aplicativos herdados para arquiteturas de 
aplicativos de microsserviços

• Permite que os desenvolvedores convertam serviços criados com arquiteturas  
  herdadas em aplicativos de microsserviços em contêineres. Assim podem facilmente  
  enviar as configurações de balanceamento de carga verificadas e políticas de segurança  
  para a produção - uma função essencial do desenvolvimento de software ágil. 

Integração com sistemas de automação e orquestração para simplificar a 
implementação de aplicativos

• Oferece recursos de autoatendimento para desenvolvedores e recursos, como  
  configuração automatizada de balanceamento de carga. Isso otimiza os fluxos de  
  trabalho, permitindo que as equipes de TI e de DevOps trabalhem juntas para dar  
  suporte à migração para a entrega de aplicativos DevOps. 

Um sistema centralizado que oferece visibilidade e controle de aplicativos em toda  
a empresa dos microsserviços DevOps e aplicativos legados  

• Com a expansão global e uma força de trabalho cada vez mais distribuída, as  
  organizações de TI precisam de um sistema de gerenciamento centralizado que não  
  apenas simplifique as operações, mas também forneça visibilidade completa das suas  
  arquiteturas de rede. Um ADC que possibilite aproveitar a inteligência dos aplicativos  
  e da infraestrutura para aprimorar a performance dos aplicativos e melhorar a  
  experiência do usuário é essencial.     

Um projeto centrado em software baseado em um código

• Simplifica a implementação em diferentes fatores de forma, hypervisores e nuvem. 

• Uma única API e plataforma de gerenciamento oferecendo interoperabilidade em  
  qualquer plataforma de orquestração.  

Um modelo de licença flexível

• Permite que as equipes de sistema de rede dimensionem dinamicamente sua  
  infraestrutura de entrega de aplicativos para responder rapidamente às condições em  
  constante mudança. Compartilha o mesmo pool de licenças, estejam elas em uso em  
  um datacenter ou distribuídas em seus escritórios globais. O licenciamento também  
  se aplica a qualquer método de implementação do ADC - físico ou virtual.  

Vendas corporativas
América do Norte | 800-424-8749  
Mundial | +1 408-790-8000

Escritórios
Matriz | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309 United States 
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 United States
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Juntos, podemos derrubar as barreiras para criar a  
empresa moderna segura e adaptável que você precisa. 

Visite citrix/networking para descobrir como.


