


INSTITUCIONAL REALCLOUD



SUA NUVEM SEMPRE OTIMIZADA

Garanta aos seus Workloads a InfraEstrutura de Nuvem 
Ideal - automatizada, com garantia de disponibilidade, 
performance, segurança, governança, conformidade e no 
menor custo possível.



CONQUISTAS

-

U$ 1,5 milhões 
gerados na 

economia anual 
de seus clientes

-

Representação na 
América Latina e 

Europa

-

+ de 80 clientes   



PARCERIAS

Cloud 
Provider

Performance e 
Experiência Digital

Visibilidade e 
Otimização

Segurança e 
Compliance



USUÁRIOS REALCLOUD



SOLUÇÕES REALCLOUD



REALGLASS

● Otimização Contínua da sua Nuvem AWS
● Visibilidade Detalhada e Transparente do Consumo 

na AWS
● Relatório dos Custos na AWS
● Fatura para Pagamento em Moeda Local
● Nota Fiscal Nacional



REALGLASS



SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Fornecemos uma gama de Serviços Profissionais com 
foco nas soluções que oferecemos aos nossos clientes



SERVIÇOS PROFISSIONAIS

● Consultoria FinOps - Gestão de Custos em Nuvem
● Mentoria de Compliance e Segurança
● Migração para Nuvem
● Serviços Gerenciados
● Gestão de Projetos de TI
● Avaliação de Desempenho
● Análise de Causa Raiz de Problemas
● Implantação e Upgrade das Soluções



GESTÃO DE PROJETOS DE TI

Você precisa de ajuda para o planejamento, execução e 
fechamento de projetos internos?

A RealCloud pode disponibilizar um gerente de projeto 
nomeado para estabelecer uma ligação entre as suas 
equipes e conduzir um projeto até a conclusão?



Gerenciamento Multicloud e 
Otimização Contínua de Custos



● Medidor de Eficiência de Custos
● Relatórios com segmentação por tag, contas e tipo de 

serviços



● Identificação de gastos anômalos



Automação e Otimização de IaaS 
MultiCloud



● Equilíbrio de capacidade com 15 minutos de 
antecedência

● Garantia de disponibilidade das aplicações (fallback 
para on demand)



● Integração com Terraform, Cloudformation, Ansible, 
Puppet e outros.



A Experiência Serverless com 
Automação para Containers 



● Capacidade de instâncias totalmente utilizada antes 
de lançar uma nova instância.

● Camada adicional de economia



● Camada adicional de economia 
● Integração com Amazon ECS ou orquestração 

Kubernetes, como EKS | GKE | AKS.



Automação de Compra e Venda de RIs 
sob Demanda



● Acompanhamento contínuo do uso, criando modelos 
de previsão para gerenciar constantemente o ciclo de 
vida das RIs



● Uso de “Machine Learning” para identificar e 
executar a melhor composição, considerando também 
entre RIs e Savings Plans.



A transição para a nuvem com 
segurança abrangente de usuários, 
aplicativos e dados



Segurança de aplicativos na nuvem



● Viabilize as DevSecOps
● Segurança abrangente incluindo aplicativos, dados, 

rede, computação , armazenamento e usuários
● Gerenciamento e Conformidade da política de 

segurança



Segurança de acesso na nuvem



● Prevenção avançada de ameaças
● Filtragem de web e segurança de DNS
● Prevenção contra roubo de credencial
● Políticas de firewall de última geração



Performance de aplicações e 
Experiência Digital



● Custom Dashboard
● Informações e Diagnósticos em Tempo Real.



● Visualização do Mapeamento das Aplicações 
(Smartscape View)



PERGUNTAS ?

Próximos Passos



OBRIGADO

contato@realcloud.com.br
(21) 2179 - 7788

mailto:contato@realcloud.com.br

