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Com a otimização da TI, sua empresa terá uma base eficiente para implementar soluções modernas. Nesse cenário, aprimorar 
a segurança e a conformidade são exigências fundamentais. No entanto, segurança e conformidade não são etapas isoladas 
na jornada de otimização: são prioridades orçamentárias persistentes que as organizações devem levar em consideração 
constantemente. Neste checklist, você conhecerá quais funcionalidades uma solução de otimização de TI deve oferecer para ser 
bem-sucedida, liberar recursos e reduzir riscos.

 1 "Pesquisa mundial sobre o panorama tecnológico de clientes Red Hat de 2018: os clientes estão fazendo muito mais com os investimentos 
em TI atuais, expandindo a função das iniciativas em nuvem", redhat.com/pt-br, 25 de janeiro de 2018, www.redhat.com/pt-br/blog/
red-hat-global-customer-tech-outlook-2018.

As 10 prioridades orçamentárias de 2018:1
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25% dos clientes pesquisados 
consideraram investimentos 
financeiros e orçamentos   
como um dos três principais 
desafios.
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Proteger sistemas e garantir a 
conformidade com rapidez ao aplicar 
patches regularmente em vários sistemas 
ao mesmo tempo.

 Automatizar tarefas como 
provisionamento, aplicação de patches 
e gerenciamento de conteúdo, para 
que a equipe tenha mais tempo para se 
concentrar em projetos estratégicos.

Fornecer análises aprofundadas e 
detalhadas sobre os riscos que afetam 
todos os sistemas, além de análises 
preditivas e orientações para correções 
graduais.

Mostrar com precisão quantos e quais  
sistemas no seu ambiente correm riscos 
que afetam a segurança, a configuração 
ou o desempenho.

Analisar automaticamente riscos ativos e 
potenciais para sua organização. 
 

Ter a habilidade de corrigir 
automaticamente vulnerabilidades de 
segurança conhecidas para reduzir a 
exposição às mesmas. 

Oferecer recursos avançados de geração 
de relatórios para manter os stakeholders 
atualizados e facilitar os processos de 
auditorias de conformidade de segurança. 

Verificar e corrigir controles de segurança 
de modo automatizado para facilitar a 
conformidade com políticas de segurança  
normativas e personalizadas.

Sua solução de otimização precisa:

Saiba mais

Leia o e-book na íntegra: Crie uma Base Moderna de TI para Maximizar a Eficiência Corporativa.

Obtenha mais informações sobre as Soluções de otimização de TI da Red Hat®.
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