
Potente funcionalidade de gestão Cloud

Leve a gestão Cloud a um novo nível
StreamOne Enterprise Solutions resolve os desa�os comuns dos clientes com Infrastructure as a Service (IaaS), como faturamento 
consolidado, visibilidade da despesa, administração e otimização.

Na economia digital atual, as empresas dependem mais 
que nunca do TI, no entanto presenciam grandes 
mudanças na forma de comprar e consumir tecnologia. 
Com e�ciência operativa, agilidade e conectividade 
24x7 como premissa principal, os fornecedores de 
computação em nuvem estão facilitando para as 
empresas que migrem ao ambiente Cloud sem a neces-
sidade de envolver a área de TI.
 
Na medida em que aumenta a necessidade e disponibi-
lidade de maior simplicidade e liberdade em TI, também 
se incrementa a necessidade de medir e otimizar a 
despesa, sem impedir a velocidade do negócio.

Centralize as contas num modelo de faturamento consoli-
dado
StreamOne Enterprise Solutions reduz a diversi�cação de contas 

Cloud e simpli�ca o faturamento e os encargos entre serviços e 

ofertas em pacotes baseadas em subscrição, quando permitido:
 
• Realizar um acompanhamento dos encargos de consumo reais 
(não estimados) em cada uma das principais categorias de 
produtos.

• Aproveitar níveis de volume de computação e armazenamento.
• Otimizar custos com analítica detalhada e recomendações 
inteligentes.

StreamOne Enterprise Solutions também lhe permite mapear 
automaticamente o consumo com faturas, automatizar noti�cações 
de faturamento e alavancar a integração API para oferecer ao 
usuário uma experiência o mais transparente possível.

Realize um acompanhamento e mapeamento preciso do 
consumo e os custos de encargos
StreamOne Enterprise Solutions facilita a gestão do seu 
negócio e melhora a supervisão e o controle das despesas 
de cloud, quando permitido:
 
• Controlar o consumo de todos os serviços Cloud associados, 
através de painéis intuitivos e relatórios customizados.

• Organizar e realizar acompanhamento dos custos e a 
rentabilidade por categoria do produto e centro de custos 
de�nidos.

• Atribuir e administrar com mais precisão os custos de 
estornos.

• Acessar detalhes de consumo granulares, até o detalhe da 
hora, e supervisionar e informar o histórico de consumo 
relacionado em formatos de faturamento familiares.

• Obter uma visão multi-nível da informação relevante de 
consumo e custos.



Administre o faturamento consolidado e o fornecimento 
a clientes
A otimização dos processos de faturamento e fornecimento 

Cloud é um dos fatores mais importantes para fazer crescer um 

negócio bem sucedido baseado na nuvem. Com a StreamOne 

Enterprise Solutions, isto será possível:

• Acessar os �uxos de trabalho incorporados baseados em 
aprovações, com planilhas personalizadas.

• Simpli�car o fornecimento de novas contas e vincular contas 
existentes numa fatura consolidada.

• Acessar um portal de auto-serviço a nível do departamento 
para o fornecimento.

• Ver informação em tempo real sobre consumo e custos.

• Solicitar permissões e funcionalidades para vincular contas 
existentes ou fornecer novas.

• Seu portal inclusive lhe permite abordar preocupações relativas 
a processos de gestão e requisitos de administração de sua 
infraestrutura de nuvem pública.

Otimize seus recursos
Aproveite os históricos de faturamento detalhado e os relatórios 

analíticos, sobre a base de dados reais de faturamento, e a 

demanda atual e histórica, para receber recomendações com 

mais precisão. Os relatórios analíticos incluem:

• Linha base de demanda.

• Zona de disponibilidade.

• Tipo de instância.

• Tamanho de instância.

Com esta visibilidade em sua atividade e infraestrutura Cloud, é 

possível otimizar sua e�ciência, agilidade e despesa em compu-

tação em nuvem, de cima para baixo.

Contate-nos para Começar Já!
Envie um email a ContactUs.TSLAC@techdata.com
hoje para ver uma demo do StreamOne Enterprise Solutions e 
para receber mais informações sobre como começar.
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