
Visão Geral do Produto

Otimização IaaS  
Multi-Cloud
Automatize todo o seu Workload.

O Elastigroup prevê o comportamento das instâncias spot (tendências 
de mercado, preços e taxas de interrupção) para que você otimize 
seus custos até em ambientes de produção e missão-crítica. Sempre 
que houver risco de interrupção, o Elastigroup - inicia um processo 
automático de adaptação da capacidade, com 15 minutos de 
antecedência, garantindo a disponibilidade da aplicação. Para isso, 
ele considera a melhor configuração de reposição das instâncias, 
migração de dados e carga e fallback para On-Demand. 

“O uso do Spot nos ajuda a 
utilizar plenamente nosso 
investimento em RI e todos os 
benefícios das instâncias Spot, 
otimizando significativamente 
nossos custos. E o melhor de 
tudo, nós fizemos isso sem ter 
que mudar a maneira como 
nossos desenvolvedores 
trabalham!

— Carlos Monteiro
Gerente Sênior de produções
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Estratégias  para Identificação de Preços 
O Elastigroup executa seus clusters em uma variedade de modelos de 
preço EC2, incluindo instâncias spot, reservadas e on-demand. Isso 
tudo mantendo a performance ideal do cluster.

Visibilidade e Monitoramento
O Elastigroup permite ter total visibilidade e monitoramento em tempo real das 
atividades e projeções de custo dos seus clusters. Relatórios com dados sobre o 
uso de CPU, memória e uso das instâncias spot, on-demand e RI’s permitem ter 
conhecimento e controle da infraestrutura em clusters. 

Backups Automáticos
É possível habilitar snapshots frequentes para armazenar AMI 
para o lançamento de novas instâncias. O backup total de 
Volumes EBS pode ser automaticamente associado a novas 
instâncias,reduzindo o impacto de possíveis erros.

Auto Scaling Avançado
O Elastigroup proporciona auto-scaling avançado para suas 
aplicações. Baseado em métricas e históricos de eventos, 
o Elastigroup garantirá a combinação ideal de tamanhos e 
tipos de VM’s adequados para sua carga de trabalho.

Persistência de Dados e IP 
Não perca absolutamente nada no caso de suas instâncias necessite 
ser substituídas. Continue imediatamente após uma interrupção, 
numa nova instância em qualquer zona de disponibilidade, 
mantendo “root” e “data volume” bem como IP’s públicos e privados. 
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