Servidores para uma infraestrutura Linux
de alto desempenho, segura e escalável.
Um modelo de servidor projetado para utilizar dentro do ambiente Linux da forma mais
simples, abrangendo segurança, escala e desempenho em uma ÚNICA plataforma.
A IBM lançou o sistema de mainframe LinuxONE para atender empresas de médio a grande
porte que trabalham com o Linux.
Com ele é possível fazer o trabalho de 1000 servidores baseados em x86 na mesma
plataforma, tudo dentro do seu Data Center.
Isso só é possível porque o LinuxONE possui recursos avançados de segurança, além do
processador mais rápido disponível no mercado, tudo isso com uma plataforma aberta e
conectada por completo que pode atender datacenters em cloud.
O LinuxONE libera todo o potencial do Linux na era da nuvem híbrida, do blockchain e da
computação cognitiva.

Por que escolher o LinuxONE para sua estratégia de
cloud híbrida
Neste modelo a proposta é ter um acesso a cloud mais seguro, isso porque a criptografia
difusa dentro da infraestrutura multi-cloud garante segurança para os dados. É possível
criar, implementar e fornecer com competência os melhores e mais recentes serviços
digitais baseados em cloud, com uma plataforma escalável.
Desenvolvimento nativo da cloud - Desenvolver, implementar e gerenciar
novos aplicativos nativos da cloud mais rapidamente por meio de contêineres
e do Kubernetes no LinuxONE.
99,999% de disponibilidade – Plataforma corporativa
para oferecer alta disponibilidade. Amplie ou reduza
a escala de cargas de trabalho.
Criptografia em todos os lugares
O único servidor EAL5+.

O LinuxONE foi criado para cargas de trabalho de missão crítica em hardware, justamente
porque protege os estados atuais e futuros do datacenter sem maiores complicações.
Além disso, o modelo suporta as demandas de cada negócio, crescendo de acordo com a
necessidade de negócios.

IBM LinuxONE III
O novo LinuxONE III promete excelente tempo de
atividade, hipersegurança e agilidade, para
que sua cloud híbrida alcance novos patamares.
Um servidor seguro, flexível e resiliente, que
permite obter o que há de melhor dos dois
mundos: suporte ao desenvolvimento de
aplicativos em cloud nativa com nível corporativo
usando o Kubernetes e a implementação de
contêiners.

A Cloud Hibrida reconhece missões críticas com o LinuxONE III
A famosa frase de TI “está fora de funcionamento” jamais fará parte do dia a
dia da empresa. Com as soluções do LinuxOne III, os mais altos níveis de
disponibilidade e escalabilidade permitem administrar e escalar cargas de
trabalho críticas. A compressão de dados por hardware, acelera o desempenho
e reduz os requisitos de armazenamento. Isso significa mais confiança para
administrar os negócios.

Garantir o crescimento dos negócios
Importante aproveitar as vantagens de seus dados. O novo IBM LinuxONE III foi
desenvolvido para atender às demandas de grandes bancos de dados de missão
crítica por meio de escalabilidades vertical e horizontal, compressão de dados
por hardware e consolidação de carga de trabalho para centenas de cores x86
em uma única plataforma.

Um nível de segurança dos mais altos no mercado
Com o LinuxONE III é mais fácil preparar seus negócios para
o futuro, com mais qualidade e alto nível de segurança na
cloud e no local. Ele oferece novidades como o Data
Privacy Passports, que ampliam a proteção dos
dados para além do servidor.

Mais Flexibilidade em toda a rede de Cloud Híbrida
Integração perfeita com a infraestrutura cloud híbrida, oferecendo
gerenciamento centralizado e orquestração dos dados, além
de revelar o valor da plataforma para cargas de trabalho
em missão crítica.

Proteja dados e a plataforma de cloud híbrida
O IBM LinuxONE III protege aplicativos de dados e de cloud hibrida com
criptografia abrangente, além de um armazenamento de chaves protegido e
Secure Service Containers – tudo como serviços de cloud para proteger cargas
de trabalho em clouds publicas e privadas.

Mais desempenho do servidor Blockchain
O IBM LinuxOne III suporta a plataforma IBM Blockchain, uma plataforma de
Blockchain multicloud corporativa com recursos no ambiente local, cloud
pública e privada.

LinuxOne Rockhopper II
Um servidor Linux mais seguro, escalável e financeiramente
acessível para empresas de médio porte. Oferece as
melhores capacidades de serviços de dados, um ecossistema
aberto e a segurança robusta da família LinuxOne – tudo em
um espaço compacto e padrão da indústria.
Sua empresa depende muito de entregas digitais confiáveis e
seguras, tudo para que seja possível conquistar novos
mercados diante da concorrência. O LinuxONE Rockhopper II
foi projetado para se tornar uma plataforma bem superior de
dados e cloud, tudo com
criptografia segura.
Com melhor desempenho de virtualização, processamento rápido durante transações,
conexão em rede FICON e criptografia pervasiva para uma segurança ainda mais forte.

Com o IBM LinuxOne Rockhopper II proteja 100% dos dados ativos e inativos dos aplicativos,
dos serviços em cloud e banco de dados. Em seguida, o IBM Secure Service Container pode
oferecer um ambiente de computação seguro para aplicativos em contêiner. Combinado com
chaves de criptografia protegidas e isolamento de carga de trabalho desenvolvido para a
certificação EAL5 ou superior, o LinuxONE é a plataforma Linux mais segura do mercado.
Mas, se a sua busca for por disponibilidade, o IBM LinuxOne Rockhopper II oferece alto nível
de serviços de forma consistente.
Desempenho em escala, que atende às demandas de crescimento, até mesmo em picos
altíssimos de demanda, devido a uma infraestrutura de TI flexível e estável.

Por que escolher o LinuxONE Rockhopper II?
Oferece criptografia pervasiva de dados, alta disponibilidade para aplicações e foi projetada
para se ajustar a um data center em cloud.
Consolide bancos de dados existentes e desenvolva novos servidores de dados gerenciando
de maneira centralizada os dados em escala sem fragmentação, para garantir um alto
desempenho.
É possível executar 240 bancos de dados MongoDB simultâneos, executando um total de
58 bilhões de transações de bancos de dados por dia em um único servidor Rockhopper II.
Execute centenas de cargas de trabalho para dezenas de clientes com uma plataforma
compartilhada e virtualizada – é possível acelerar a entrega de novos aplicativos nativos em
cloud por meio do IBM Cloud Private, que integra a orquestração do Kubernetes.
TCO menor e ajustado para qualquer Data Center em Cloud - Alcance um custo total de
propriedade menor e um ROI mais rápido com até 65% de economia de custos quando
comparado ao x86. E o novo rack padrão de mercado de 19 polegadas do Rockhopper II usa
40% menos espaço quando comparado ao Rockhopper anterior, oferecendo até 60% mais
capacidade de Linux. A estrutura configurável oferece 16U de flexibilidade para popular
sua escolha de servidor, de switch ou de elementos de armazenamento.

Sobre a Net Place
A Net Place é uma companhia especializada em oferecer consultorias que facilitam
soluções de integração em diferentes áreas de atuação empresarial. Formada por
uma equipe de profissionais com ampla experiência no mercado, a Net Place é
conhecida como uma das mais importantes parceiras de negócios da gigante IBM.

Há mais de duas décadas, a empresa busca oferecer soluções em hardware e software
que sejam seguras, atualizadas e com o melhor custo-benefício para o cliente.
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