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GFT conquista especialização avançada em migrações
Windows Server e SQL Server para Microsoft Azure
■

Uma validação de nosso conhecimento profundo nas soluções do parceiro e grande expertise na
migração de cargas de trabalho baseadas em Windows Server e SQL Server para Azure.

Stuttgart, 23 de junho de 2022 – Cada vez mais empresas buscam modernizar suas aplicações e
aproveitar ao máximo os benefícios que a computação em nuvem pode oferecer. Recentemente, o
fim do suporte para o Windows Server 2008 R2 e SQL Server 2008 R2 aumentou a necessidade de
encontrar parceiros com habilidades avançadas para avaliar, planejar e migrar suas cargas de
trabalho existentes para a nuvem.
A GFT se preparou e fortaleceu suas credenciais nesse sentido. A empresa ganhou o
reconhecimento de especialização avançada na migração do Windows Server e do SQL Server para
a Microsoft Azure, uma validação do profundo conhecimento das soluções do parceiro e vasta
experiência na migração de cargas de trabalho baseadas no Windows Server e no SQL Server para o
Azure.
Esse nível distingue os parceiros que atenderam aos critérios rigorosos em torno do sucesso do
cliente e da qualificação da equipe, além de passar por uma auditoria de terceiros de suas práticas de
migração, ganhando essa especialização avançada.
Dean Clark, CTO da GFT no Reino Unido, comenta: "A GFT construiu e gerenciou muitas soluções
desafiadoras para os clientes por mais de 30 anos, e utilizou a Azure por mais de uma década. Esta
especialização é uma confirmação aos nossos clientes de que a GFT é o parceiro certo para eles.
Nós os ajudamos a impulsionar seus negócios usando soluções inovadoras da Microsoft".
Alpesh Tailor, Chefe Global de Nuvem da GFT, comenta: "Continuamos a ver uma aceleração na
mudança para nuvem entre clientes em todos os setores e regiões. Para responder a esta crescente
demanda dos clientes, nossa equipe de engenheiros e arquitetos experientes da Azure dobrou no
último ano. Isso demonstra o forte compromisso da GFT em não apenas ajudar nossos clientes a
terem sucesso em sua jornada migratória, mas também em abraçar plenamente o poder inovador da
nuvem".
Andrew Smith, gerente geral dos programas de parceiros da Microsoft acrescentou: "A migração
avançada do Windows Server e do SQL Server para a Microsoft Azure destaca os parceiros que
podem ser vistos como os mais capazes quando se trata de migrar cargas de trabalho baseadas no
Windows para a Azure. A GFT demonstrou claramente que eles têm as habilidades e a experiência
para oferecer aos clientes um caminho para uma migração bem-sucedida, para que eles possam
começar a desfrutar dos benefícios de estar na nuvem."

Atualmente, a GFT tem mais de 365 engenheiros e arquitetos experientes em Azure em todo o
mundo, com mais de 120 certificações Microsoft. Como um Parceiro Microsoft Gold, com cinco
competências de ouro e duas pratas, a GFT tem ampla experiência em ajudar clientes novos e atuais
em sua jornada de transformação na nuvem.

Para obter mais informações sobre a experiência da GFT com Microsoft Azure, visite esta página.

Sobre a GFT: A GFT está impulsionando a transformação digital das empresas líderes mundiais
nos setores financeiro e de seguros, assim como na indústria de manufatura. Como provedora de
serviços de TI e engenharia de software, a GFT oferece forte capacidade de consultoria e
desenvolvimento em todos os aspectos das tecnologias pioneiras, como engenharia de nuvens,
inteligência artificial, Internet das Coisas para a Indústria 4.0 e blockchain.
Com sua expertise tecnológica, profundo conhecimento de mercado e fortes parcerias, a GFT
implementa soluções de TI escaláveis para aumentar a produtividade. Isso proporciona aos parceiros
acesso mais rápido a novas aplicações de TI e a modelos de negócios inovadores, além de redução
de riscos. No Brasil, a expertise em tecnologias exponenciais da GFT permite que seus clientes
sejam lean-agile e lancem seus projetos digitais em um melhor time to market.
Fundada em 1987 e localizada em mais de 15 mercados para garantir proximidade com seus
clientes, a GFT emprega mais de 7.000 especialistas. A GFT oferece aos seus colaboradores
oportunidades de carreira em todas as áreas de engenharia e inovação de software. As ações da
GFT Technologies SE está listada no segmento Prime Standard da Bolsa de Frankfurt (ticker: GFTXE).
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