
O Microsoft Azure é uma das 
plataformas de computação em nuvem 
mais reconhecidas do mercado. 
Adiante, confira os principais benefícios 
do Hybrid Benefit (AHB)!

Por meio do Azure Hybrid Benefit 
(AHB), é possível levar licenças 
locais do Windows Server e do SQL 
Server, com o Software Assurance, 
para o Microsoft Azure. O AHB 
possibilita utilizar licenças do 
ambiente local na nuvem.

A escalabilidade da nuvem diminui gastos de TI. Quando se combina a 
migração de serviço, por meio do AHB, com instâncias reservadas dedicadas, 
a média mundial de economia chega a 80%. No Brasil, dá para alcançar até 72%.

CONFIRA PORQUÊ 
VOCÊ DEVE ADERIR 
AO BENEFÍCIO 
HÍBRIDO DO AZURE

ECONOMIA 
EM
MÁQUINAS 
VIRTUAIS

Se é necessário permanecer com um programa legado, o AHB concede três 
anos de garantia após a expiração, além de três anos de garantia de update. 
Isso assegura atualizações e serviço de suporte por mais tempo.

MENOS 
PROBLEMAS
DE ENCERRAMENTO
DO SERVIÇO 
DE SUPORTE

ESCALABILIDADE 
E REDUÇÃO 
DE GASTOS

Com suporte e update prolongado, mantém-se a segurança e a privacidade dos 
dados da empresa. Sem isso, podem surgir vulnerabilidades que comprometem 
as informações empresariais, abrindo brechas para ciberataques.

MAIOR 
SEGURANÇA 
E PRIVACIDADE

Contar com uma solução de nuvem completa e com mais de 90  
certificações de conformidade que confere confiabilidade para os 
serviços digitais da empresa.

CERTIFICAÇÃO 
E CONFIABILIDADE 
PARA O NEGÓCIO

Feito isso, a Microsoft abate 
custos de licenciamento. A carga 
de trabalho é transferida para o 
Azure e pode gerar economia de 
até 55%, no Banco de Dados SQL 
do Azure (DbaaS/PaaS), e 40% 
em máquinas virtuais (IaaS).

O serviço possibilita o 
pagamento por reservas de 
instâncias do Azure. É possível 
obter uma boa economia ao 
antecipar reservas da plataforma 
no momento da compra. 

O MICROSOFT AZURE AINDA OFERECE 
CERTIFICAÇÕES E TREINAMENTOS 
GRATUITOS PARA APROVEITAR AS 
FUNCIONALIDADES AVANÇADAS 
DA PLATAFORMA. 

Agora que você sabe disso, compartilhe 
este infográfico nas suas redes sociais 
para que os seus contatos saibam sobre 
as vantagens dessa solução!

OTIMIZAÇÕES
EM PAGAMENTOS

Hoje, já é possível assumir 
compromissos de 1 e 3 anos, com
pagamento mensal ou anual 
durante o período contratual. 
Com as reservas, dependendo 
do contrato, dá para reduzir custos 
em até 2/3.


