RESUMO DE SOLUÇÃO PARA O
SETOR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

COLABORAÇÃO GLOBAL
EXIGE TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
O encolhimento das margens e o maior foco nos resultados do
negócio estão forçando as organizações de serviços profissionais a
colaborar entre si e incorporar análises de dados e outras estratégias
digitais para criar mais soluções eficazes de ponta a ponta.
Tendências do setor

A elevação dos custos e a crescente demanda por soluções completas estão forçando
os prestadores de serviços profissionais a formar parcerias entre si e com prestadores
de serviços de cloud (CSPs – Cloud Service Providers) para oferecer soluções e serviços
complexos baseados em um modelo de pagamento por assinatura, em vez de tempo. As
principais tendências do setor incluem:

Estima-se que o mercado
de transformação digital
dos serviços profissionais
cresça e atinja US$ 189
bilhões até 2019¹.

• As organizações de serviços profissionais estão colaborando para ampliar o alcance
global e oferecer mais soluções de ponta a ponta, ajudando os clientes a acelerar a
adoção de tecnologia ou alcançar resultados de negócio específicos
• As empresas estão formando parcerias com CSPs para desenvolver novos serviços e
soluções, especialmente para migração de enterprises para a cloud
• As análises em tempo real são cada vez mais importantes para gerar informações de
negócio imediatas
• As empresas esperam modelos de prestação de serviços profissionais sob demanda
Plataforma não confiável
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A falta de integração nas informações ao longo dos processos de planejamento, criação e execução das
empresas está criando as seguintes restrições de negócios e tecnologia:
Restrições de negócios

Restrições de tecnologia

•

O alcance geográfico limitado retarda o crescimento das vendas e do negócio

•

•

A falta de colaboração com clientes, parceiros de negócios e prestadores
de serviço de cloud em tempo real gera lentidão na hora de lançar soluções
e serviços no mercado

Dados de backhaul que precisam ir até um local central para processamento
e análise impedem a geração de informações em tempo real

•

O acesso aos serviços de cloud por meio de internet lenta e outras conexões
de longa distância reduz a satisfação do cliente

•

As rigorosas exigências de privacidade e segurança de dados aumentam o
tempo de lançamento das soluções e serviços no mercado e aumentam o risco

•

•

O número cada vez maior de exigências para se oferecer soluções e
serviços de diversas fontes em um modelo sob demanda não pode ser
atendido com os modelos atuais

A integração de novas tecnologias (social, mobile, cloud) em infraestruturas
de TI antigas é cara e complexa

•

Infraestruturas de TI restritas a poucos data centers retardam a prestação de
serviços e o atendimento ao cliente

Conclusão:
As organizações de serviços profissionais precisam de mais colaboração
global, integração de dados e geração de informações em tempo real para
oferecer soluções completas.

Conclusão:
As arquiteturas de TI das empresas de serviços profissionais precisam ser
transformadas para possibilitar o acesso à cloud, analytics e atendimento ao
cliente global em tempo real.
1. IDC, “Worldwide Digital Transformation Professional Services Forecast, 2015–2019,” 2016.
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As restrições podem transformar-se em recursos quando as infraestruturas deixam de ser isoladas e fixas, e
passam a ser integradas e dinâmicas.
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A DIGITAL EDGE

Os negócios e a tecnologia precisam mudar. Para acelerar essa transformação e satisfazer as crescentes
demandas, as empresas de serviços profissionais precisam reformular sua infraestrutura de TI. Essa
reformulação cria recursos que não podiam ser obtidos anteriormente.
Habilitado para negócios

Habilitado para a tecnologia

•

O acesso global a serviços e soluções mais próximas do cliente
estimula o crescimento

•

O processamento e a análise de dados regionalizados geram informações
operacionais e dos clientes em tempo real

•

A maior colaboração com parceiros e CSPs permite criar soluções de alto
valor agregado e garantir a satisfação do cliente

•

As interconexões diretas entre parceiros, clouds e clientes aceleram a
oferta de soluções de ponta a ponta

•

A implantação local de serviços de proteção garante o acesso seguro ao
sistema e aos dados de parceiros e clientes

•

A integração de novas tecnologias em uma plataforma de interconexão
vendor-neutral reduz a complexidade e os custos

•

O acesso flexível a soluções baseadas em cloud e às práticas de cobrança
baseadas no uso simplificam o fornecimento de soluções e serviços
terceirizados

•

A implantação estratégica de arquiteturas de TI próximas aos clientes
aumenta o desempenho e a satisfação dos usuários

A digital edge é onde se localiza a distribuição de serviços em cloud para clientes, colaboradores e parceiros.
Como a interconexão e a Equinix aceleram os negócios digitais e a transformação tecnológica
•

Diminuindo a distância entre suas aplicações e seus dados, clientes,
funcionários e parceiros

•

Distribuindo o tráfego e os serviços em todos os locais e mercados
necessários para alcançar e regionalizar os serviços globalmente

•

Integrando e distribuindo por meio de trocas de dados no ecossistema,
ao utilizar várias clouds e provedores de SaaS com o objetivo de aumentar
sua taxa de troca de dados ao se interconectar com parceiros digitais

•

Regionalizando dados e analytics mais próximos aos usuários para
melhorar os tempos de resposta e a escala distribuída geograficamente,
reduzindo a quantidade de dados que atravessam as redes

A vantagem do ecossistema Equinix
É na Equinix que as empresas de serviços profissionais, clientes, parceiros se
reúnem e tiram proveito de uma Arquitetura Oriented Architecture™ (IOA™)
que lhes permite aproveitar o poder de uma interconexão direta e segura. O
ecossistema de serviços profissionais da Equinix consiste em mais de 348
companhias de todo o mundo, 1.600 operadoras, 2.750 provedores de serviços
de TI e nuvem e mais de 9.500 empresas globais.
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Sobre a Equinix
A Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) conecta as empresas líderes globais a seus clientes,
colaboradores e parceiros dentro dos data centers mais interconectados. Em 44 mercados,
nos cinco continentes, a Equinix é onde as empresas se reúnem para identificar novas
oportunidades e potencializar suas estratégias de negócios, TI e cloud.
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Na Platform Equinix™ a Interconexão fica em primeiro lugar na sua
estratégia de transformação digital da TI
As empresas de serviços profissionais precisam de uma plataforma que ofereça
suporte a uma largura de banda dinâmica e uma conectividade que permitam as
análises e controles necessários para fornecer visibilidade e insights de ponta a ponta.

A PLATFORM EQUINIX reúne os líderes e inovadores do mercado
mundial em uma plataforma unificada de interconexão global,
potencializando O desempenho e as oportunidades de negócios.
Descubra como desenvolver uma estratégia Interconnection-first
e crie um modelo para a transformação digital. O IOA Playbook
descreve quatro etapas fundamentais para a construção de uma
plataforma digital. Comece agora!
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