O Cloud Enterprise é a oferta de nuvem mais

· Acesse um hub centralizado para gerenciar

avançada para o Jira Software, Confluence e

usuários em instâncias de produtos, aplicar

Jira Service Management. Além de todos os

políticas de segurança, obter insights de uso

recursos que você tem com o Cloud Premium,

e gerenciar o faturamento. Ele também

ele oferece controles de escala, segurança e

permite que você teste e controle como as

governança de nível corporativo para ajudar

alterações na configuração do produto são

você a aproveitar ao máximo de seus

implementadas para os usuários finais, para

produtos de missão crítica da Atlassian.

que você possa aplicar suas práticas de

· Padronize seus vários produtos da
Atlassian em uma plataforma de nuvem
desenvolvida com o objetivo de ajudar você
a escalar com um bom custo-benefício,
enquanto também permite que suas
equipes façam personalizações com base
em suas necessidades.
· Essa ferramenta foi projetada para
espelhar a forma como sua empresa está
estruturada. O Cloud Enterprise permite que
você... se organize.
· Múltiplas instâncias são muitas vezes
provisionadas para unidades de negócios
independentes, entidades adquiridas ou
para manter os dados fixados em regiões
específicas para conformidade ou para
personalizar com base nas configurações
do projeto, dos aplicativos de marketplace e
muito mais.

gerenciamento de mudanças existentes.
· Trabalhe com maior flexibilidade e
agilidade enquanto fornece aos seus
administradores ferramentas centralizadas
para manter a segurança e a conformidade
na empresa toda.

Escale de forma global
enquanto garante os mais altos
padrões de confiabilidade
Com o Cloud Enterprise, você tem:

Instâncias ilimitadas para dar suporte a
necessidades de negócios complexas,
como autonomia organizacional,
segregação de dados e personalização
de ambiente.
Modelo simplificado de licenciamento
por usuário que permite aos usuários
acessar todas as instâncias corporativas
de um produto com uma única licença.
Personalize os aplicativos de
Marketplace para instâncias específicas
com um subconjunto menor de usuários,
em vez de licenciar todos os aplicativos
para todos os usuários, otimizando os
custos dos aplicativos.
Maior garantia de tempo em atividade
com suporte de SLA com respaldo
financeiro de 99,95%, o que equivale a
menos de 21 minutos de tempo de
inatividade por mês.
Suporte corporativo que inclui suporte 24
horas por dia, 7 dias por semana, com
tempo de resposta inicial de 30 minutos
para problemas críticos e suporte por
telefone feito por uma equipe sênior
dedicada.

“A gente conta com o Jira e o
Confluence para fluxos de
trabalho de colaboração de
missão crítica, como a
coordenação de cadeias de
suprimentos complexas para
a distribuição de vacinas
contra a Covid-19. O Atlassian
Cloud Enterprise permite que
a gente padronize em uma
plataforma de nuvem
enquanto permite que nossas
várias subsidiárias e unidades
de negócios personalizem
instâncias com base em fluxos
de trabalho específicos,
aplicativos e muito mais.
EMPRESA LÍDER EM SAÚDE

Tranquilidade com segurança e
conformidade integradas
A segurança é um ingrediente essencial nos
produtos em nuvem da Atlassian. Ela oferece
ferramentas integradas para atender às
obrigações de privacidade de dados em todo o
mundo e proteger contas de usuários para

• Inclui recursos do Atlassian Access
sem custo adicional:
•

Logon único baseado em SAML (SSO)

•

Logs de auditoria da organização para fazer
a triagem de atividades anômalas

•

Okta, Azure, OneLogin e outros

minimizar violações de dados, incluindo:
· Criptografia em trânsito e em repouso

•

Verificação obrigatória em duas etapas

•

Controles de token de API para visualizar e

· Certificações de conformidade*
SOC-2, SOC-3 (Controles de sistema
e organização)

Sincronização do Active Directory com o

gerenciar o acesso à API
•

Políticas de autenticação para personalizar
as configurações com base nos usuários

•

ntegrações de segurança (CASB) para
monitorar atividades suspeitas

ISO/IEC 27001 (Sistemas de gestão
de segurança da informação)

ISO/IEC 27018 (Proteção de
informações de identificação
pessoal em nuvens públicas)

VPAT 508 (modelo de acessibilidade
do produto voluntário)

PCI DSS (Padrão de segurança de
dados do setor de cartões de
pagamento)

GDPR (Regulamento geral de
proteção de dados)
• Residência de dados — capacidade de
fixar dados nos Estados Unidos ou na
região da União Europeia com planos
de expandir o suporte a outras
regiões, incluindo Austrália, Japão,
Reino Unido, Canadá e Índia.
* Saiba mais sobre as certificações de conformidade total aqui

Controles de governança centralizados
para os usuários e gerenciamento de
mudanças em escala
O Cloud Enterprise oferece aos
administradores de nível organizacional
ferramentas para gerenciar de modo
centralizado como os funcionários usam os
produtos da Atlassian, além de possibilitar
uma estratégia controlada de gerenciamento
de mudança:

“

Antes, eu tinha 6 pessoas que
gastavam 90% do tempo cuidando
e alimentando a aplicação. Agora,
a gente pode fazer isso só com
uma pessoa e por meio período.
Com certeza é uma grande
diferença para melhor.
JIM TOMPKINS
GERENTE DE PROGRAMAS, ROCKWELL AUTOMATION

Hub de administração onde os
administradores podem atribuir usuários
em várias instâncias de produtos, gerenciar
permissões de acesso, personalizar

Tire mais proveito dos seus produtos de
nuvem da Atlassian

instâncias com aplicações de mercado ou

Para estender os recursos dos produtos em

fluxos de trabalho específicos, aplicar

nuvem, a Atlassian oferece mais de 1.000

políticas de segurança e verificar o uso e o

aplicações e integrações no Cloud Marketplace.

faturamento.

Além disso, a Atlassian está trabalhando com
criadores de aplicativos populares para oferecer

Provisionamento e desprovisionamento

as mesmas garantias de suporte, segurança e

automatizado de usuários com integrações

confiabilidade que você espera dos produtos

incorporadas aos principais provedores de

Atlassian.

identidade para poupar tempo e
aborrecimentos para o administrador.
Insights da empresa para acompanhar o
uso e tomar decisões baseadas em dados
para aumentar a adoção.
O Sandbox é um ambiente seguro e isolado
onde os dados de produção podem ser
clonados e as alterações futuras podem ser
testadas antes de liberar para o ambiente
de produção.
O Release Tracks oferece aos
administradores a opção de enviar releases
em lote para o ambiente de produção em
uma janela de tempo fixa, para que tenham
tempo suficiente para documentar e
preparar os usuários finais.

