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Traga suas licenças Oracle de bancos 
de dados, middleware, analytics e muito 
mais para a Oracle Cloud.

Utilize a melhor plataforma como serviço 
(PaaS) da nuvem:

Automação de tarefas
Instalação e configuração em minutos
Diferentes possibilidades de deploy
Desempenho
Disponibilidade
Segurança
Atualização

 

A Oracle lança a modalidade Bring Your Own 
License (BYOL) para a sua Cloud:

Leve suas licenças 
Oracle para a nuvem
A Cloud tem proporcionado aos responsáveis 
pelos departamentos de tecnologia das empresas o 
desenvolvimento ágil de novos projetos, reduzindo 
tempo de entrega e principalmente custos de 
infraestrutura básica, como servidores virtuais.

Migrar ambientes atuais para a nuvem ou 
desenvolver novos, podem ainda terem custos fora 
da realidade para muitas empresas, principalmente 
se a empresa já possuir licenciamento desses 
produtos.

Reduza custos, pagando centavos por hora
Tenha o menor TCO do mercado
Proteja seu investimento já realizado
Tenha mobilidade de suas licenças



Os custos anuais de suporte e atualização estão em dia? ______

Procura por redução de custos na TI? ______

Segurança da informação é importante para você? ______

Disponibilidade de até 99,995% é um fator de vantagem competitiva? ______

 

Quer utilizar este benefício? 
Para empresas que possuam licenças Oracle, responda as perguntas com 
“sim” ou “não” e saiba se sua empresa pode ter esses benefícios já (para 
empresas que ainda não tem licenças Oracle, a Oracle Cloud possui uma 
plataforma completa de produtos para diversas finalidades. Acesse: https://
cloud.oracle.com/pt_BR/paas e saiba mais):

Caso todas as respostas sejam sim, responda 
“sim” ou “não” abaixo:

Os produtos Oracle que utilizo estão com todas as atualizações instaladas? ______

Conto com uma solução 100% Oracle incluindo hardware e sistema operacional? ______

Tenho backups diários, seguros e armazenados fora da empresa? ______

Conto com ferramentas de gerenciamento que posso acessar de qualquer dispositivo? ____

Consigo controlar o desempenho, expandindo seus recursos computacionais quando 
necessário e pagando somente pelo uso? ______

Minha equipe de especialistas consegue me apoiar em novos projetos e inovação? ______

Resultado em quantidade de 
respostas: 

0 respostas “não”: seu ambiente é muito 
avançado, porém os custos são altos. Uma 
migração dos seus ambientes para nuvem 
trará redução de custos com manutenção 
dos níveis de serviços atuais.

1 ou 2 respostas “não”: seu ambiente 
conta com recursos avançados de 
gerenciamento e administração, com 
custos elevados. Migrar para a nuvem 
pode melhorar os níveis de serviço atuais 
e trazer redução de custos.

3 ou 4 respostas “não”: seu ambiente 
provavelmente apresenta falhas de 
segurança, sua equipe de especialistas 
provavelmente está sobrecarregada. 
Garanta redução de custos com níveis 
de serviço mais altos e equipe voltada a 
novos projetos com uma migração para a 
nuvem.

5 ou 6 respostas “não”: seu ambiente está 
em risco e a equipe de banco de dados 
necessitando de recursos. Recomendamos 
a migração para nuvem para um ambiente 
seguro, disponível e com níveis de serviço 
ainda não alcançadas pela TI.



 
 

O que mais é possível agregar ao seu 
ambiente de TI por apenas centavos à hora?

Realizar backups
 - Dados
 - Bancos de dados

Manter dados históricos disponíveis para 
consulta na nuvem
Ter um servidor virtual para
 - Desenvolvimento
 - Testes
 - Homologação
 - Treinamento
 - Contingência
Entre outras oportunidades .

Utilize a ferramenta de estimativa de custos disponível em: 

Whttps://cloud.oracle.com/pt_BR/cost-estimator e entenda melhor.

Pagando poucos centavos por hora, além de usar suas licenças em PaaS (Platform as a 
Service), com todos os benefícios que isso te traz, ainda é possível:
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Fique conectado       

Fale conosco   Chat   

  contato_br@oracle.com 

Acesse cloud.oracle.com e comece sua  
avaliação gratuita ainda hoje.


