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SOMOS A NUBLIFY
PERITOS EM TECNOLOGIA
DE CLOUD COMPUTING.

Focados em transformar infraestruturas tradicionais em 

uma solução de nuvem que se adapta ao seu negócio.

Nós analisamos todos os meios de tornar a sua solução de 

cloud o sucesso da sua empresa.

Com profissionais experientes, a Nublify é renomada no 

segmento de tecnologia em nuvem, com serviços essenciais

para a jornada híbrida. Da avaliação à sustentação,

integrando os serviços de cloud híbrida, privada e pública.





NOSSAS
SOLUÇÕES 

Acreditamos em um mundo onde 

a tecnologia não transforma o seu 

negócio mas sim o contrário. 

A tecnologia tem que ser flexível, 

maleável, simples e atender a 

demanda do cliente da melhor 

forma possível.

À medida que as empresas acumulam mais atividades 

na nuvem em diferentes plataformas, muitos gerentes 

de TI e de rede se sentem sobrecarregados. Nossas 

soluções de gerenciamento para ambientes 

multicloud permitem uma visão clara e direta de todos 

os ambientes, entregando uma análise de dados 

independente da nuvem utilizada pelo cliente. E o 

melhor? Tudo isso em uma interface única.

Oferecemos serviços consultivos que 

contemplam desde a implementação 

de metodologias ágeis para orientar a

migração de workloads entre nuvens públicas 

ou privadas, planejando, executando e testando 

ambientes migrados, garantindo ao cliente a 

segurança necessária de conhecimento e tecnologia.

Gestão Multicloud e
Nuvens Hibridas

Migração para Nuvem
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Essa solução inovadora oferece aos clientes ganhos 

incríveis, pois ao invés de fazer a gestão de sua 

infraestrutura tradicional, olhamos e observamos o seu 

negócio, para que decisões possam ser tomadas de 

maneira assertiva aumentando a receita e melhorando 

os ganhos das empresas.

A Nublify traz aos seus clientes uma tranquilidade 

muito grande em gestão na operação de negócios.

Os serviços gerenciados  são realizados para 

aplicações, infraestrutura, banco de dados, tudo para 

melhorar o desempenho na nuvem pública ou privada.

Observability

Serviços Gerenciados



FALE COM
A NUBLIFY
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+55 11 3042 7632

Nosso e-mail
contato@nublify.com

Siga-nos

https://www.linkedin.com/company/nublify/
https://www.facebook.com/Nublify-114814446613212/
https://www.instagram.com/nublify/?hl=pt-br



