
 

 
 

RECURSOS 

Saiba mais sobre o nosso serviço 
VMware Cloud on AWS no site do 
VMware Cloud on AWS 

Analise o resumo da solução 
VMware Cloud on AWS e o custo 
total de propriedade do VMware 
Cloud on AWS 

Assista a demonstrações 
informativas, vídeos de visão geral, 
webinars e conheça as opiniões dos 

nossos clientes: VMware Cloud on 
AWS no YouTube 

Leia nossos mais recentes 
blogs do VMware Cloud on AWS 

Siga-nos no Twitter 
@vmwarecloudaws e fale 
conosco pela hashtag 
#VMWonAWS 

Documentação técnica do 
VMware Cloud on AWS 

Experimente o laboratório prático 
do VMware Cloud on AWS para 
obter uma experiência imersiva em 
primeira mão 

Confira nas Notas da versão 

do VMware Cloud on AWS 

as atualizações mais recentes 

Ouça o podcast sobre  

o VMware Cloud on AWS 

Comece a usar o VMware 
Cloud on AWS agora 
mesmo: 
https://cloud.vmware.com/
br/ vmc-aws/get-started 

Visão geral 
• Reduz o requisito mínimo de tamanho de cluster para ambientes persistentes de 

3 hosts para 2 hosts. Permite que um cliente aprovisione um cluster persistente  
com apenas 2 hosts no VMware Cloud on AWS. 

• Reduz em 33% os custos para começar a usar ambientes VMware Cloud on AWS 
persistentes i3.metal em uma única AZ. 

• Amplia o acesso do serviço às pequenas e médias empresas. 

• Ideal para clientes que não precisam do cluster de produção completo de 3 hosts 
devido a cargas de trabalho de tamanho menor ou que desejam demonstrar o valor 
do VMware Cloud on AWS por um período mais longo do que o SDDC de host único 
pode oferecer hoje. 

• Oferece suporte a uma variedade de cargas de trabalho corporativas, como ROBO, 
DR e VDI. O suporte para um preço inicial mais baixo para cargas de trabalho de VDI 
é especialmente crítico como parte das soluções de continuidade de negócios. 

• Disponível em todas as regiões do VMware Cloud on AWS, exceto na região dos 
EUA (oeste) de AWS GovCloud. 

 
 

SOB DEMANDA* ASSINATURA DE 1 ANO* ASSINATURA DE 3 ANOS* 

2 hosts US$ 18,45/hora US$ 114.637,88/ano US$ 241.168,42/3 anos 

3 hosts US$ 27,68/hora US$ 171.956,82/ano US$ 361.752,63/3 anos 

 
*  Os preços mencionados aqui são para a região do Norte da Califórnia. Esses preços variam de acordo com  

a região selecionada. 
 

Detalhes técnicos 
• Políticas de armazenamento: RAID-1 e FTT 1 

• Há suporte para EDRS na configuração padrão de "armazenamento" 

• Suporta contagens de núcleo personalizadas, o que oferece flexibilidade 

na configuração de clusters SDDC e reduz significativamente os custos 

de licenciamento de aplicativos 

• Realiza facilmente o dimensionamento vertical de 2 a 3 hosts utilizando a  
funciona-lidade "adicionar host" 

• Você pode aprovisionar quantos clusters de 2 hosts por organização desejar. 

No entanto, apenas um cluster de 2 hosts pode ser aprovisionado por SDDC. Você 
pode combinar um SDDC com um cluster de 2 hosts com outros de 3 ou mais hosts. 
Você não pode ter um SDDC com um cluster de 2 hosts e um SDDC de host único. 

• O cluster de 2 hosts recebe serviços de suporte global da VMware 24 horas por dia,  
7 dias por semana, bem como suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 5 dias por 
semana, por meio do VMware Cloud on AWS Console e do vSphere Client. 

• O DRaaS é validado para qualquer SDDC com 2 ou mais hosts. 

• As cargas de trabalho de VDI do Horizon 7 são compatíveis com o cluster de 2 hosts. 

Para perguntas específicas de dimensionamento, consulte a ferramenta VMC Sizer 

• Clusters estendidos ainda não estão disponíveis para o cluster de 2 hosts 

• Provedores de serviços gerenciados (Managed Service Providers, MSPs) podem 
utilizar o tamanho de cluster de 2 hosts. O SLA de qualquer organização gerenciada 
por um MSP está sujeito aos termos específicos entre o MSP e o locatário e não está 
vinculado ao SLA da VMware. 

• Os clientes também podem comprar um cluster de 2 hosts com cartão de crédito. 
Consulte a seção "Pagamento com cartão de crédito" em Perguntas frequentes. 
Você encontrará mais detalhes sobre a disponibilidade de recursos e as políticas 
relacionadas a cartões de crédito aqui. 
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VMware Cloud on AWS 
Comece agora mesmo com custos 

33% menores usando cluster de 2 hosts 

PROMOÇÃO DA VMWARE 
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