HP moderniza o ambiente de TI da Rolls-Royce
Rolls-Royce renova contrato de serviços com a HP para gerenciamento de seu ecossistema de
tecnologia da informação
A HP anuncia a renovação do contrato por mais cinco anos com a Rolls-Royce plc, empresa
líder no fornecimento de serviços e energia para transporte terrestre, marítimo ou aéreo.
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Segundo o novo acordo, a HP continuará a ser parte essencial do ambiente de TI da RollsRoyce, hospedando os aplicativos de TI a partir dos datacenters de última geração. A HP irá,
também, gerenciar servidores remotos e o armazenamento da Rolls-Royce no Brasil, Canadá,
França, Alemanha e Noruega. Ao padronizar com ferramentas de gerenciamento de
infraestrutura da HP, a Rolls-Royce passa a contar os mais altos níveis de disponibilidade,
segurança e flexibilidade.
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“É vital que nossos produtos, serviços e pessoas tenham o apoio de TI de qualidade e
internacional”, diz Simon Ricketts, CIO da Rolls-Royce. “O novo contrato com a HP aproveita o
relacionamento e a confiança que a Rolls-Royce possuiu na empresa. Além de representar o
próximo passo ruma ao um ambiente de TI líder no mercado, apoiando nossas prioridades de
negócios atuais e futuras”.
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A HP fornecerá instalações de datacenter em todo o mundo a fim de gerenciar os aplicativos e
infraestrutura de datacenter da Rolls-Royce. A HP também irá fornecer serviços de
manutenção e suporte para os aplicativos de engenharia, manufatura, atendimento ao cliente
e outros aplicativos de gerenciamento da informação da Rolls-Royce.
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O contrato de gerenciamento e suporte de aplicativos fornecerá à Rolls-Royce um serviço de
gerenciamento proativo que aumentará a disponibilidade para os usuários, propiciará
flexibilidade e manterá o portfólio atualizado. A solução da HP também reduzirá
significativamente os custos operacionais do portfólio da Rolls-Royce.
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“A decisão da Rolls-Royce de selecionar a HP para esse importante trabalho, entre ofertas
muito competitivas, é uma prova da qualidade de nosso portfólio e da experiência do nosso
pessoal”, ressalta Mike Nefkens, vice-presidente da HP Enterprise Services. “Esse contrato
representa mais um passo para este relacionamento duradouro com a Rolls-Royce. Nosso
objetivo é auxiliar esse importante cliente com suas prioridades de negócios atuais e futuras,
além de providenciar um ambiente de TI líder do setor”.
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A HP cria novas possibilidades para que a tecnologia tenha um impacto significativo sobre
pessoas, governos, empresas e sociedade. A maior empresa de tecnologia global, a HP reúne
um portfólio que abrange impressão, computação pessoal, software, serviços e infraestrutura
de TI para solucionar problemas para os clientes.[www.hp.com].
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Fonte: Revista Fator Brasil on-line. [Portal]. Disponível em:
<http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=217822>. Acesso em: 9 out.
2012.

