Conferência Gartner
Infraestrutura de TI, Gestão de
Operações & Data Center 2018
3 e 4 de Abril / São Paulo, SP / gartner.com/br/datacenter

Vertentes da Agenda

A
B
C
D

Principais Tópicos

Data Center: Como Revigorar o Core
A modernização é necessária na área de tecnologia, gerando novas
pressões sobre a infraestrutura de TI. Esta vertente aborda o suporte ao
Modo 1 da TI bimodal e reconhece a necessidade de implementar
simultaneamente uma abordagem Modo 2 ágil.

- Sistemas integrados e
hiperconvergentes

Cloud e Estratégias de Entrega da Infraestrutura
On-premise, cloud, colocation, hospedagem e edge computing: qual a
melhor estratégia de entrega da infraestrutura para a sua empresa?
Esta vertente explora como encontrar o equilíbrio certo entre valor e
risco na entrega da infraestrutura que tenha êxito.

- Implemente uma estratégia de
cloud empresarial

Operações de TI e DevOps
As empresas estão se tornando rapidamente digitais — conectando
elementos para aumentar a receita e a eficiência. Esta vertente explica
por que e como os líderes das operações de TI e suas equipes devem,
simultaneamente, entregar sistemas confiáveis e orientar as mudanças
necessárias para dar suporte a novas cargas de trabalho digitais.

- Como preparar operações de TI
para os negócios digitais

Inovação e Agilidade da Infraestrutura
À medida que a demanda por digitalização e agilidade corporativa
aumenta, é necessário buscar novas abordagens para auxiliar as cargas
de trabalho em constante mudança. Esta vertente proporcionará uma
compreensão mais profunda e rastreamento rápido das tendências para
o sucesso na era digital.

- Novas tecnologias e tendências
de infraestrutura

Novidade: Vertente Spotlight - Liderança e Transformação Cultural

- Tudo definido por software
- Flash, shared accelerated e
object storage

- Cloud, colocation e terceirização
- Edge computing

- DevOps e AIOps
- Analytics e automação

- Como aplicar TI bimodal
- O futuro da infraestrutura de TI

- Contratos de hardware, software
e serviços

Esta vertente explica por que a importância da liderança na mudança
cultural ao explorar os fatores de influência da cultura nas metas e nos
objetivos, e como os fatores do local de trabalho a afetam.

- Padronização e simplificação
de processos

Novidade: Vertente Spotlight - Otimização de Custos

- Economia Cloud e SaaS

Esta vertente ajudará líderes de I&O a trabalhar com seus parceiros para
desenvolver um programa de otimização de custos alinhado aos objetivos
de longo prazo da empresa.

3 modos
de inscrição

Web: gartner.com/br/datacenter

- Automação de recursos
e capacidade

- Equilibre esforços de otimização
de custos a curto e longo prazos
- Renegociação de contratos
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