
A Claranet desenha e implementa soluções para todos os workloads e cenários 
on-premises, plataformas Cloud e ambientes híbridos.

Entre em contacto para saber como a sua organização pode garantir a passagem 
das aplicações locais para a Cloud com o máximo de fiabilidade, segurança e 

retorno do investimento.

Saiba mais sobre estas soluções de Workplace da Claranet.

On Prem, Hybrid ou Cloud?

Abordagens diferenciadas de serviço*

The advantages 
of Multi-Platform 
Integrated 
Applications 

Desenvolvimento 
mais rápido 

Foco 
no código 

Rentabilização
de custos 

Escalabilidade 
integrada

Independentemente do ecossistema tecnológico usado, a Claranet assegura a 
integração eficiente das aplicações, garantindo processos de utilização e de 
gestão transparentes, para:

A transformação digital nas organizações passa pela capacidade de usar software 
em vários tipos de infraestruturas. Os serviços de integração de aplicações tornam 
esse processo mais ágil e independente de fabricantes e plataformas.

Function as a Service (FaaS)
Este modo de desenvolvimento na Cloud permite criar e migrar Apps numa lógica 
modular, com base em código associado a eventos e funções específicas, 
deixando a gestão de toda a infraestrutura para o Provider.

Backend as a Service (BaaS)
Neste modo, o developer ocupa-se apenas com a escrita e com a gestão do 
frontend das Apps a criar e/ou migrar. A gestão do backend é feita pelo Provider 
de serviços na Cloud, que disponibiliza:

Plataformas:

FaaS

Infraestrutura

Software

Funcionalidades
   - hosting
   - armazenamento
   - autenticação
   - notificações
   - atualizações remotas
   - gestão de bases de dados
   - outras funcionalidades.

User interface

Client-side logicFRONTEND

BACKEND

*Ambas as abordagens garantem modelos de subscrição “pay-as-you-go”, 
para uma otimização do investimento.

WCF - expor web services

 Web APIs

Azure Batch

REST APIs - API Gateway

AWS Batch

•  Partilha de Dados

•  Mapeamento de Dados

•  Comunicação através de Gateways

•  Disponibilização de Micro Serviços

•  Utilização de Docker Containers 

€

https://www.claranet.pt/workplace

