
Aprovada por empresas líderes na nuvem

Overview da Solução

Use mais nuvem. 
Pague menos.
Indo além da análise e recomendações para o bom uso 
da nuvem, a Spot by NetApp automatiza e otimiza sua 
infraestrutura em nuvem AWS, Azure ou Google Cloud. Com 
isso, é possível oferecer disponibilidade e desempenho com 
base em SLA ao menor custo possível. 

Nossa tecnologia usa machine learning e análises para 
dimensionar qualquer carga de trabalho de maneira fácil 
e econômica, de instâncias stateful individuais à instâncias 
em clusters nativos da nuvem. Isso só é possível usando a 
combinação ideal de recursos de computação em nuvem  
como instâncias sob demanda, reservadas ou Spot. Conecte 
seu ambiente de nuvem em apenas alguns minutos e comece 
a economizar.
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“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

https://spot.io/?utm_source=Spot_solution_overview_multi-cloud&utm_medium=na&utm_campaign=na
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Produtos

Cloud Analyzer >>
Obtenha visibilidade abrangente sobre a eficiência de seus custos 
na nuvem, granularidade de recursos e gastos anômalos, bem como 
oportunidades de otimização que podem ser implementadas com 
apenas um clique.

Elastigroup >>
Implemente cargas de trabalho de missão crítica em clusters com 
instâncias Spot com facilidade e confiança. O auto-scaling para 
desempenho previsível, além de integrações com dezenas dos mais 
populares serviços e ferramentas de implantação de nuvem, facilita o 
início do uso da solução.

Provedores de Nuvem

Ferramentas 
de Deployment

Serviços de Infraestrutura

Contêineres

Ocean >>
Simplifique o gerenciamento da infraestrutura para cargas de 
trabalho em contêineres. Com o auto-scaling orientado a contêiner 
e rightsizing inteligente para requisitos de recursos, os engenheiros 
podem codificar mais, enquanto a equipe de operações pode 
literalmente “configurar e esquecer” o cluster com instância spot.

Eco >>
Automatize o gerenciamento do ciclo de vida das instâncias 
reservadas e do savings plans. A análise impulsionada por 
IA do consumo de nuvem, juntamente com a automação de 
compras e vendas de RI no AWS Marketplace, garante que as 
cargas de trabalho estejam funcionando com o preço ideal 
para obter o máximo ROI em compromissos estabelecidos.

Integrações Suportadas

Nosso software integra-se 
com plataformas, serviços e 
ferramentas líderes no mercado 
de nuvem para que você possa 
simplificar e automatizar suas 
infraestruturas, independente de 
onde ou como você executar suas 
cargas de trabalho e aplicações.
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