SMART START:

OPENSTACK

O Smart Start: OpenStack tem como objetivo implantar um ambiente mínimo de plataforma Red Hat
OpenStack, configurando-o com os componentes básicos de seus serviços de cloud (IaaS),
possibilitando entender o valor da ferramenta, tendo-a como base para a evolução contínua.

BENEFÍCIOS

Instalação, configuração
e integração do Red Hat
OpenStack Platform

Instalação do Red Hat
Ceph Storage

Instalação e configuração
do OpenStack Director

Apoio ao cliente nas integrações
previstas na arquitetura
de referência do projeto
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PLANO DE PROJETO:
Planejamento

Instalação do Red Hat
OpenStack Platform

Definição de arquitetura
de referência

Operação assistida

TIMELINE:
Arquitetura e
Planejamento

Implementação
OpenStack e Ceph

10d

45d

Operação
assistida

10d

A DIFERENÇA DA RED HAT CONSULTING
Direto da fonte. Ninguém entende mais de Red hat do que nós mesmos. As equipes da Red Hat Consulting têm linhas diretas
de comunicação com o suporte da Red Hat e organizações de desenvolvimento de produtos. Muitos de nossos consultores
também são contribuidores ativos nas comunidades open source upstream por trás de todas as tecnologias da Red Hat.

Experiência técnica diversa. A Red Hat Consulting possui os melhores profissionais certificados do mercado que mantém
profunda experiência em open source, sistemas proprietários e plataformas de aplicativos no mercado, fornecendo aos clientes
uma visão mais completa de suas empresas. Nossa orientação é baseada em um entendimento holístico da construção
de sistemas empresariais, não apenas nossos próprios produtos.

Abordagem baseada em mentoria. A Red Hat Consulting utiliza uma abordagem baseada em mentoria que fornece
a transferência de conhecimento correta para impulsionar a mudança de um cliente para a Red Hat de modo seguro e eficiente.
Como líder no open source, a Red Hat acredita que o conhecimento deve ser tão aberto quanto o código-fonte.

SAIBA MAIS SOBRE
OS PACOTES SMART START:
atendimento@redhat.com

