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Modernização e Evolução de aplicações para modelo XaaS

Quais são os principais objetivos que se procuram atingir?

A que assistimos?

•

•

•

•

Continuamos a ver organizações a 
adotar desenvolvimento à medida e 
soluções aplicacionais assentes em 
packages de mercado.
O portefólio de aplicações é 
heterogéneo e disperso.
Procura-se elevada personalização 
das plataformas.
Múltiplas equipas a prestar serviços 
de operação e manutenção.

•

•

Agilidade no desenvolvimento do negócio Plataforma unificada e padronizada

Controlo, eficiência e otimização de custos Desafio crescente de segurança 

Evolução tecnológica – Aceleração da Cloud Flexibilidade e escalabilidade

Aplicações complexas de manter e 
com um elevado custo associado.
Necessidade de evolução das 
plataformas legacy.
Planos plurianuais de investimento 
em infraestruturas.
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XaaS, a solução
da Avanade

• Agilidade e redução de time 
to market

• Acelera a inovação
• Redução e racionalização 

de custos, entre 25% - 35% -
• Prazo curto de ”payback”
• Transformação de 

aplicações + Serviço 
Multianual

• Padronização e 
homogeneização 

• Mudança de CAPEX a OPEX
• Melhor controlo de custos
• Evolução tecnológica 

contínua 
• Aumento da segurança
• Flexibilidade e escalabilidade

Vantagens

Modernização de aplicações e 
journey to the cloud

O nosso modelo industrializado de 
modernização de aplicações e journey 
to the cloud permite aos nossos clientes 
tirar o máximo partido dos modelos de 
cloud XaaS.

Transformamos e otimizamos aplicações 
para ambientes XaaS.

Em modelos onde prestamos serviços geridos 
de aplicações, estes proporcionam eficiência e 
otimização de custos permitindo que os 
ambientes tecnológicos dos nossos clientes 
estejam em constante evolução e preparados 
para satisfazer as exigências de mercado.



Como podemos ajudar

ASSESSMENT
Avaliação e definição da 
solução de migração 

Backlog 
refinement

Sprint 
planning

Implementation

Testing

Daily 
standup

Shippable product

Demo

Production 
release

MIGRATION EXECUTION
Transformação industrializada 
de todas as camadas e 
serviços das aplicações

XaaS MANAGED SERVICES
Serviço de evolução e 
manutenção especializada em 
aplicações e serviços XaaS

XaaS
Managed
Services

Xaas
Monitoring and 
Management

Cost
Optimization

Administration
and health

checks

Service Delivery
Management 

and Governance
Application

Management

Continuous
Integration and 

Deployment

Security Best
Practices
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Múltiplos pontos de entrada baseados na situação 
atual e nas prioridades dos nossos clientes

A nossa proposta de valor
• Modelo industrializado end-to-end desde 

a fase de avaliação - migração - serviços 
geridos.

• Ativos próprios e centros de excelência 
específicos para maximizar o valor entregue 
aos nossos clientes:  padronização, 
sinergias e procedimentos.

• Amortização investimento nos projectos 
de transformação / migração de  
aplicações,  absorvida nas poupanças 
anuais em modelos de serviço plurianual. 

• Otimização da estrutura de custos, 
aumentando a agilidade empresarial e 
a inovação.

Run – Modernize - Run AD / AM 
Work

App Moderniz. / 
Security  Proof of

Value

Modern Application
Workshop Run

Azure Migration / J2C Digital 
Decoupling

Cloud 
Foundation

App 
Assessment

Data Driven
Transformation Data Strategy Data Platform

Build
Modern Application

Workshop

SOC / MMS Security RunModern Application
Workshop

App Moderniz. / 
Security  Proof of

Value

App Moderniz. / Cloud / 
Security  Proof of Value

App Moderniz. / 
Security  Proof of

Value

©2022 Avanade Inc. All Rights Reserved.


