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O Serviço
Com base na experiência adquirida a link Consulting  desenvolveu 

uma Metodologia específica para apoiar as empresas na decisão de 

evoluir para a Cloud.

Cloud Consulting
Consultoria especializada com o objetivo de proporcionar a 

oportunidade de:

•  Identificar as vantagens e desvantagens para a sua organização das   

tecnologias Cloud 

•  Conhecer as ofertas de Cloud Pública disponíveis no mercado

•  Testar as principais ofertas de Cloud Pública

•  Propor uma visão de evolução estratégica para a Cloud adequada 

à sua organização.

Visão estratégica para a Cloud
Através do cruzamento do conhecimento das ofertas Cloud 

disponíveis no mercado com as necessidades específicas da sua 

organização propomos uma visão estratégica para a Cloud.

Opcionalmente está disponível o serviço de LinkCloud Atlas de 

Análise de Portfolio Aplicacional que permite identificar quais as 

aplicações adequadas a migrar para a Cloud. 

PARA QUE SERVE? 

As tecnologias Cloud apresentam 
vantagens aliciantes tais como 
escalabilidade, elasticidade, custos 
flexíveis e a utilização da Cloud é tida 
como uma forma de flexibilizar os custos 
operacionais do IT ou acelerar a entrada 
em produção de novas aplicações. 

Contudo, cada organização é um caso 
específico com necessidades próprias e 
muito diversificadas.

RISCOS DECORRENTES DA MÁ 
UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS  
CLOUD 

• Aumento dos custos de infraestrutura
• Maior complexidade de gestão
• Perca de oportunidades de melhoria
• Maior risco de segurança
• Insucesso da organização junto dos 

seus clientes 

BENEFÍCIOS DE UM BOM 
APROVEITAMENTO  
DAS TECNOLOGIAS CLOUD 

• Redução de custos de exploração
• Maior rapidez na disponibilização  

de novas aplicações
• Mais flexibilidade na gestão dos 

recursos
• Aumento da eficiência operacional
• Evolução de investimento CAPEX  

para OPEX

Cloud Consulting
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CONHECER A CLOUD
• Cenários de Cloud (Privada, Pública, Híbrida) 
• Modelos de Cloud (IaaS, PaaS, SaaS)
• Computação
• Armazenamento
• Redes
• Plataformas
•  Aplicações

ENTENDER AS VANTAGENS E DESVANTAGENS 
•  Gestão de Custos
• Segurança
• Regulação (GDPR)
• Dependências de Plataformas Tecnológicas
• Desenvolvimento Aplicacional
• Ambientes MultiCloud 

ANALISAR O MERCADO 
Conhecer as ofertas de:
• Microsoft Azure
• Amazon Web Services (AWS)
• Google Cloud Platform (GCP)
• Oracle Cloud

TESTAR A CLOUD 
Criar, alterar, configurar em ambiente de testes:
• Máquinas Virtuais
• Armazenamento
• Redes
• Em duas plataformas à sua escolha de entre  

as quatro analisadas.

VISÃO ESTRATÉGICA PARA A CLOUD
Sessão de apresentação incluindo:
• Cenários de evolução possíveis
• Recomendações
• Perspetiva temporal de 18 meses

Cloud Consulting

Evolução para a Cloud - Metodologia 
A Link propõe uma Metodologia de evolução para a Cloud que 
consiste em 4 etapas suportadas pelos serviços:

EXPLORAR – Cloud Consulting
PLANEAR – LinkCloud Atlas
MIGRAR – LinkCloud Migration Services e Link Managed Services 
INOVAR – Link Innovation Services

Uma Abordagem Inicial 
A excelência da link Consulting resulta da experiência adquirida 
ao longo de vários anos a implementar projetos com sucesso nas 
mais diversas áreas. No caso das tecnologias Cloud, dado a sua 
e rápida mudança constatámos ser necessário apresentar uma 
Metodologia própria que inclui uma fase inicial de Exploração: é 
importante primeiro conhecer para depois poder analisar e decidir.

Cloud Consulting consiste em:
•    Reunião de levant. de necessidades para adequar o âmbito
•    Sessões de transmissão de conhecimento
•    Sessões hands-on em ambientes de Cloud Pública para testes
•    Sessão de apresentação de visão estratégica para a Cloud
•    Não inclui provas de conceito ou pilotos
•    Requer disponibilidade da parte das pessoas selecionadas pela  
     organização para participarem nas sessões
•    Duração: 2+1 semanas


