
pega.com

Desafio 
O gerenciamento de um 
caminho para a transformação 
digital exige um plano para 
integração de nuvem em uma 
estratégia de arquitetura geral. 
Aplicativos ou plataformas de 
modelo único podem não se 
alinhar com seu fornecedor de 
infraestrutura primário. As 
empresas precisam de uma 
forma para implementar sua 
plataforma na nuvem que 
esteja alinhada aos seus 
requisitos.

Solução
O Pega InfinityTM é a principal 
plataforma para interação com 
o cliente e desenvolvimento de 
aplicativos de automação de 
processos digitais. Agora os 
clientes têm a liberdade de 
implementar em nuvens 
públicas e privadas 
selecionadas ou em data 
centers internos. Isso 
proporciona a liberdade de 
cumprir os requisitos 
comerciais e técnicos.
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As opções de escolha da nuvem da Pega permitem às empresas implementar e gerenciar o Pega 

InfinityTM em um grupo selecionado de fornecedores de infraestrutura. Essas nuvens gerenciadas 

pelo cliente proporcionam controle sobre a infraestrutura e um gerenciamento que apoia o Pega 

InfinityTM, sem evitar a migração para o Pega Cloud® Services totalmente gerenciado nem alterar 

parceiros de infraestrutura validados.

As opções gerenciadas pelo cliente começam com um guia de implementação. Esse guia fornece à 

sua equipe a documentação para implementar o Pega InfinityTM seguindo os requisitos do sistema 

para qualquer um dos fornecedores selecionados de nuvem pública ou privada. Você recebe 

suporte da Pega para o Pega InfinityTM com a capacidade de gerenciar a orquestração, automação e 

operação da sua plataforma com base nos seus requisitos.

O Pega InfinityTM é compatível com os seguintes fornecedores de nuvem pública e privada:

• Amazon Web Services (AWS)
Uma plataforma de serviços de nuvem segura que oferece capacidade de processamento, 

armazenamento de banco de dados, fornecimento de conteúdo e outros recursos para ajudar 

as empresas a dimensionar e crescer.

• Microsoft Azure
Uma plataforma de computação em nuvem aberta, flexível e de qualidade empresarial. Permite 

que os usuários criem, implantem e gerenciem aplicativos em qualquer lugar por meio de 

ferramentas, aplicativos e estruturas de sua escolha.

• Google Cloud
Uma plataforma que fornece maneiras seguras, abertas, inteligentes e transformadoras de 

ajudar as empresas a se modernizar para o mundo digital de hoje.

• Pivotal Cloud Foundry
Uma plataforma de computação em várias nuvens e de código aberto que fornece uma 

plataforma como serviço (PaaS) executada sobre diversas de infraestruturas de nuvem.

• Nuvem privada
Virtualização mantida dentro no data center do cliente.



pega.com

© 2019 Pegasystems, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Escolha da nuvem: opções gerenciadas pelo cliente

Assuma o controle
• Defina, tenha a propriedade, gerencie, monitore e controle os 

ambientes de nuvem que executam aplicativos Pega, com 

nuvens gerenciadas pelo cliente. A Pega oferece guias de 

implementação para os maiores fornecedores de nuvem 

pública e privada, com suporte também ao Pega InfinityTM 

assim que os serviços estiverem funcionais.

• Compreenda os requisitos do sistema e do banco de dados 

para executar o Pega InfinityTM com guias de implementação.

Garanta o valor
• Permite a migração simples para outro fornecedor de 

infraestrutura ou Pega Cloud Services com opções de 

implementação gerenciadas pelo cliente. Isso significa que a 

Pega estará lá para apoiar você à medida que o seu uso e as 

implementações do Pega InfinityTM evoluírem com o passar 

do tempo.

• Assuma o controle da infraestrutura, sua orquestração e todos 

os elementos automatizados.

• Gerencie, atualize e mantenha todos os códigos desenvolvidos 

para orquestrar e integrar sua nuvem em uma programação 

que for adequada para você.

Obtenha suporte
O Pega Cloud Choice Guarantee oferece o seguinte suporte 

para nuvens gerenciadas pelo cliente que executam a Pega 

Platform 7.3 ou mais recente:

• Suporte de serviço completo e global com atendimento ao 

cliente 24 horas para clientes trabalhando com a Pega

• Nenhuma penalidade para migração de ou para qualquer 

ambiente de nuvem compatível

• Arquiteturas de referência, configurações relacionadas e 

documentação de suporte para implementação e 

gerenciamento da tecnologia Pega

• Componentes de execução disponíveis

• Certificação contínua das soluções da Pega, incluindo a Pega 

PlatformTM e todos os aplicativos Pega, em ambientes de 

nuvem atualmente suportados

• Compromisso de continuar avaliando outras plataformas de 

nuvem populares
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