
 

Por que a Oracle Cloud é a 
melhor nuvem para ISVs 

OCI: a nuvem dos especialistas, 
pronta para os melhores ISVs 

A Oracle Cloud Infrastructure (OCI), plataforma de última geração da Oracle, 
oferece muitos benefícios que ajudam os provedores independentes de 
software (ISVs) a expandir seus negócios por meio de serviços em nuvem 
seguros, escaláveis e con�áveis. Saiba mais abaixo! 

Variedade de 
soluções na OCI 
para ISVs 

A Oracle oferece uma grande 
variedade de soluções para 
ISVs, incluindo implementações 
de aplicativos SaaS com 
arquiteturas únicas ou 
múltiplas. 

Escolha a opção mais 
conveniente para gerenciar seu 
SaaS de forma e�ciente. 

Nível máximo de 
segurança e 
sempre ativa 

Excelente relação 
custo-benefício 
para sua 
organização 

A Oracle ajuda você a manter 
o nível de segurança de sua 
solução em padrões ideais
em todos os tipos de 
aplicativos e a qualquer hora. 

A OCI é sinônimo de serviço 
con�ável e segurança 
garantida. 

O ambiente seguro, aliado à 
arquitetura e à gestão integrada, 
otimizam o tempo e reduzem 
custos. 

Além disso, a OCI conta com custos 
previsíveis que permitem maior 
economia e melhor planejamento. 

Suporte técnico 
diferenciado para 
todos os ISVs 

A OCI oferece suporte técnico 
exclusivo para a plataforma , 
que estará disponível sempre 
que você precisar, seja sua 
organização grande ou 
pequena. 

você só paga o que consome 
(PAYGO); 

você pode provisionar recursos; 

você tem acesso a descontos. 

Flexibilidade e 
escalabilidade 
garantidas para 
todos os ISVs 

A arquitetura foi 
projetada para: 

Eliminação do erro humano e 
perdas com o Oracle 
Autonomous Database. 

A OCI libera tempo para você 
expandir sua organização. 

Banco de dados 
auto-gerenciado e 
automatizado 

Ferramentas 
colaborativas para 
melhorar a UX 

A OCI oferece vários 
serviços em nuvem, além 
de ferramentas 
colaborativas com 
integrações e�cientes. 

Este modelo permite que 
os ISVs forneçam uma 
experiência ideal aos 
usuários de seus clientes. 

OCI: múltiplos 
serviços 
disponíveis para 
ISVs 

A Oracle disponibiliza uma 
série de soluções úteis para 
melhorar o desempenho do 
seu SaaS. 

Os produtos podem ajudá-lo 
em áreas como análise de 
dados, streaming, bancos de 
dados e �uxos. 

Contrato de nível 
de serviço (SLA) 
transparente e 
acessível 

Na Oracle, estabelecemos 
acordos transparentes de 
desempenho e 
disponibilidade. 

O SLA detalha parâmetros de 
serviço de fácil acesso para 
que os ISVs possam monitorar 
a conformidade. 

Migração fácil 
com o Oracle 
Cloud Lift Services 

Os ISVs podem criar ou 
migrar aplicativos 
rapidamente com o Oracle 
Lift Services. 

Você conta com orientações 
gratuitas para planejar e 
gerenciar migrações. 

Treinamentos exclusivos e 
gratuitos; 

Ferramentas e conteúdo de 
marketing e vendas; 

Publicação de aplicativos no Oracle 
Cloud Marketplace; 

Exposição a equipes internas da 
Oracle e todo o ecossistema. 

Oracle Partner 
Network (OPN): 
maior visibilidade e 
acesso ao mercado 
Este programa opcional 
fornece acesso a: 

A Oracle oferece um modelo 
de consumo simples no qual: 

Pagamentos 
simples e sob 
demanda para ISVs 

um serviço de alto tráfego e 
grandes cargas de trabalho; 

uma implementação segura e 
escalável de aplicativos. 
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Convidamos você a fazer parte do ecossistema 
Oracle com a Oracle Partner Network.
Junte-se à comunidade OPN hoje mesmo! 

Fale conosco 

0800 891 4433 chat contato_br@oracle.com 

Mantenha-se conectado 

facebook.com/oraclebrasil youtube.com/oracledobrasil linkedin.com/company/oracle 

twi�er.com/oracledobrasil blogs.oracle.com/oracle-brasil 

Oracle e/ou suas a�liadas. Todos os direitos reservados. 
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