
  

 

 
 

 

Jogue para Ganhar

Aposte na Virtualização 
Alcance suas metas de negócios e obtenha  

o máximo valor de seus investimentos. 
 

No ambiente de negócios de hoje, fazer "mais com menos" tornou-se usual. Para manter sua 

vantagem, é imperativo tirar o máximo de cada investimento. Tecnologias como virtualização e a 

nuvem podem capacitar você a atingir suas metas de negócios de maneira mais eficaz em termos de 

custo ao ajudá-lo a tirar mais valor do TI, ao mesmo tempo em que reduz ou elimina custos iniciais. 

3 maneiras de ficar e manter-se enxuto 

 

Não pague mais  

para virtualizar 

A maioria das empresas tem um servidor dedicado para cada 

um de seus aplicativos de negócios. Com virtualização incluída 

no Windows Server 2012, você pode executar mais aplicativos 

em um único servidor, ajudando-o a economizar em custos de 

hardware e na conta de eletricidade.  

 

Saiba que está aberto 

para negócios, mesmo 

que aconteça um 

desastre 

40 por cento das empresas nunca reabrem quando são 

atingidas por um desastre1. Após uma inundação, incêndio ou 

invasão, clientes que executam o Windows Server 2012 sabem 

que podem se recuperar rápido e reduzir a perda de dados 

com tecnologia embutida que replica o servidor a cada cinco 

minutos. 

 

Obtenha 

armazenamento de 

dados fácil e eficaz em 

termos de custo  

Você trabalha com todos os tipos de arquivos e dados hoje, de 

apresentações a planilhas, fotos e vídeos. Certifique-se de que 

sempre tenha bastante espaço para armazenar e acessar seus 

arquivos–e controle quem pode acessar o que–sem gastar uma 

fortuna por uma solução de armazenamento. 

 

“Executar vários servidores na mesma máquina virtual é mais eficaz em termos 

de custo. Mas ter o software de virtualização Hyper-V incluído em nossas 

licenças do Windows Server significou economias ainda maiores”. 

Henrik Floryd 

Gerente de TI, OTRUM 

 
 

   

1Federal Emergency Management Agency, fema.gov 



  

 

 
 

 

 

“É muito tranquilizador saber que 

se nosso servidor primário falhar por qualquer 

motivo, podemos voltar à ativa em 20 

minutos. A Réplica do Hyper-V funciona como 

mágica”. 
Aaron I. Katsman, 

Proprietário, Advocacia Aaron I. Katsman, P.C. 

 

 

Por que pagar mais pelo VMware? 

Benefício 

comercial Capacidade principal 

Windows Server 

2012 Hyper-V 

vSphere 

Essentials 

Virtualização de 

servidores 

Hipervisor – a camada fundamental de 

virtualização para abstração de recursos de 

hardware 

  

Reduza o tempo  

de inatividade  

Monitore o status de seu ambiente de VMs   

Migre VMs em execução com tempo de 

inatividade zero 
  

Migre armazenamento virtual com tempo de 

inatividade zero 
  

Migre VMs em execução sem qualquer 

armazenamento compartilhado com tempo de 

inatividade zero 

  

Melhore a 

continuidade de 

negócios 

Replique dados alterados a cada 5-15 minutos 

para garantir recuperação rápida de sistemas 

quando necessário 

  

Obtenha 

armazenamento 

escalonável eficaz em 

termos de custo 

Possibilite a alocação fácil de espaço para 

servidores na base de "apenas o suficiente e no 

momento certo" 
  

Preço  Sem custo extra no 

Windows Server 2012 

US$ 495 (apenas 

licenciamento) 

 

Como a [NOME DA EMPRESA 

PARCEIRA] pode ajudar 

Seu parceiro Microsoft está lá para ajudá-lo em cada 

passo do caminho. Entre em contato com ela para 

começar a concretizar os benefícios do Windows Server 

2012. 

 

 

Informações de contato 
<Nome do parceiro Microsoft> 

<Informações de contato do parceiro Microsoft> 

<Primeiro nome e sobrenome> 

 


