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O Serviço
Com base na experiência adquirida a link Consulting  desenvolveu 

um Serviço específico para apoiar as empresas na decisão da escolha 

de quais as aplicações a migrar - ou não - para a Cloud.

Análise da Migração de Aplicações
A identificação de cenários de migração de aplicações para a Cloud 

deve ser baseada em vários fatores, entre eles o conhecimento de:

•  Utilização de Recursos - necessidades computacionais de cada 

aplicação (CPU, Memória e Disco), e a sua variação no tempo.

•   Complexidade - dependências que as aplicações possuam com 

outras aplicações e com a tecnologia subjacente.

Este conhecimento refere-se não somente ao passado, mas também 

às necessidades futuras das aplicações aumentando a complexidade 

da tomada de decisão.

LinkCloud Atlas
 O serviço LinkCloud Atlas inclui uma Metodologia de Arquitetura 

Empresarial (IT Atlas) e Ferramentas desenvolvidas pela Link que 

permitem recolher informação:

- Das aplicações e suas dependências com outras aplicações e 

tecnologia 

- Dos padrões de carga de cada aplicação, através da instalação de 

sondas nas respetivas Máquinas Virtuais (VM) e/ou Servidores.

- Do impacto de projetos previstos e em curso

PARA QUE SERVE? 

A Cloud apresenta vantagens aliciantes 
tais como escalabilidade, elasticidade 
e custos flexíveis e a migração  de 
aplicações para a Cloud é tida como uma 
forma de reduzir os custos operacionais 
do IT. 

Contudo, cada aplicação é um caso 
específico cuja migração tem benefícios e 
riscos próprios, carecendo de uma análise 
detalhada.  

RISCOS DECORRENTES DE UMA 
DEFICIENTE ANÁLISE DE MIGRAÇÃO 
DE APLICAÇÕES

• Decisões mal fundamentadas

• Falta de controlo dos custos

• Perca de oportunidades de melhoria

• Redução não planeada do desempenho 
das aplicações   

BENEFÍCIOS DE UMA ANÁLISE 
DETALHADA DE MIGRAÇÃO DE 
APLICAÇÕES 

• Melhor capacidade de decisão de 
aplicações a migrar – ou a não migrar 
para a Cloud

• Mais flexibilidade na gestão dos 
recursos

LinkCloud Atlas
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UTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS
Cada aplicação tem o seu padrão de comportamento 
relativamente ao uso de recursos computacionais, e 
que é específico do modo de funcionamento de cada 
empresa. Existem aplicações que consomem poucos 
recursos, mas necessitam disponibilidade 24/7, outras 
podem ser desligadas por períodos pré-determinados 
de tempo, etc.

COMPLEXIDADE 
A maioria das aplicações interage com outras e 
depende de uma plataforma tecnológica, que muitas 
vezes não se encontra atualizada na sua versão mais 
recente ou mesmo na anterior – tipicamente um 
requisito de migração para a Cloud. A identificação 
destas interdependências (presentes e planeadas) é 
fundamental para poder tomar decisões sobre quais 
aplicações a migrar - ou não - para a Cloud. 

METODOLOGIA UTILIZADA 
É baseada em quatro etapas:
• Cadastro e triagem das aplicações
• Instalação de sondas e recolha de dados
• Análise
• Recomendações  

ENTREGÁVEIS
• Relatório com análise do consumo de recursos e 

interdependências de cada aplicação com outras 
aplicações e tecnologias subjacentes

• Simulação de custos de utilização da equivalência 
desses recursos em ambiente Microsoft Azure e 
comparação com custos de utilização on-premises.

• Dashboard de Análise de Migração com relação Valor 
Económico/Complexidade da lista de aplicações 
objeto do serviço.

• OPCIONAL - Plano de projeto de migração para 
cada aplicação selecionada para migração com os 
principais milestones e atividades.

LinkCloud Atlas

Decisões Fundamentadas  
em Análise Detalhada 
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, constatámos 
ser necessário apresentar um Serviço para suportar a decisão 
de migrar – ou não – aplicações para a Cloud, numa perspetiva 
técnica e financeira.

Objetivo do LinkCloud Atlas
Este serviço dá resposta a duas questões:
•    Quais as aplicações a migrar para a Cloud?
Identificamos as aplicações cuja migração têm os maiores 
benefícios económicos e qual o impacto na sua interdependência 
com aplicações existentes e planeadas.
•    Como migrar?
Identificamos os principais riscos de migração e produzimos o 
plano de projeto de migração com os principais milestones e 
atividades para cada aplicação selecionada.

O LinkCloud Atlas consiste em: 
•    Reunião prévia de aferimento de aplicações objeto do serviço
•    Metodologia própria para recolha de informação de projetos
•    Ferramenta de captura de informação dos equipamentos
•    Em sede de projeto a Link necessita de:

Cadastro aplicacional, tecnológico e dos servidores /VMs 
Acesso aos servidores/VMs para instalação de sondas

•    Requer disponibilidade de equipamentos com acesso a rede 
•    Duração: 2 a 4 semanas 

Dashboard de Análise de Migração


