VANTAGENS AO ADOTAR MICROSOFT AZURE X AMAZON WEB SERVICES

VS

Desenvolva mais rápido

Conecte perfeitamente o seu Datacenter à nuvem

Com as ferramentas integradas do Azure, serviços unificados e

Ao contrário da AWS, o Azure permite criar facilmente aplicações

soluções comprovadas, ajudamos você a construir apps enterprise,

híbridas que os recursos de alavancagem no seu datacenter, em

mobile, web, and Internet das coisas (IoT) mais rapidamente, para

prestadores de serviços, e dentro do Azure em si , tudo sem a neces-

praticamente qualquer plataforma ou dispositivo.

sidade de soluções alternativas e compensações complexas.

Qualquer desenvolvedor pode ser produtivo em Azure, não apenas

Você também pode usar um conjunto mais amplo de conexões

aqueles com habilidades DevOps ou especialização Windows, pois

híbridas, incluindo redes privadas virtuais (VPNs), redes de distribui-

Azure suporta a mais ampla variedade de dispositivos, sistemas opera-

ção de conteúdo (CDNs ), cache , conexões ExpressRoute para

cionais, bancos de dados, linguagens, frameworks e ferramentas.

garantir o desempenho e facilidade de uso . Microsoft Azure Stack é

Não quer gerenciar a infraestrutura virtual? Você não precisa com o

um novo produto plataforma de nuvem híbrida que permite que sua

Azure. Por outro lado, a AWS coloca o ônus da integração de

organização para oferecer serviços Azure a partir do seu próprio

diferentes serviços em você.

centro de dados para ajudá-lo a conseguir mais.

Use o que você já conhece

Minimize o seu risco

Ao contrário do AWS, não há curva de aprendizado íngreme com

A Microsoft lidera o seu mercado em seu compromisso com a prote-

Azure: Você vai ser produtivo seu primeiro dia em nossa nuvem.

ção e privacidade de seus dados e serviços. Ele começa com o

Azure dá acesso às mesmas tecnologias que milhões de empresas

Security Development Lifecycle (SDL) , um processo obrigatório,

confiam e utilizam hoje, incluindo Windows e Linux, máquinas

desde o início do processo de desenvolvimento do Azure.

virtuais e de contentores, e do Active Directory.

A Microsoft foi também o primeiro grande provedor de nuvem a

Ele também trabalha bem em conjunto com ferramentas como o

adotar o novo padrão internacional para a privacidade nuvem, o ISO

Visual Studio, Xcode , Eclipse, GitHub e Hadoop , além de oferecer

27018.

uma vasta gama de ferramentas de terceiros, soluções e aplicações
desenvolvidas por parceiros através do Azure Marketplace.

