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vFunction  
Assessment Hub
IA para modernização de aplicações
A plataforma de modernização de aplicações da vFunction avalia 
rapidamente aplicações monolíticas e as transforma em microsserviços. 
Usando IA, o vFunction Assessment Hub calcula a complexidade, o risco 
e as oportunidades de modernização associadas as aplicações para que  
os tomadores de decisão possam formular com precisão uma estratégia  
de modernização orientada por dados

Avaliações de aplicações precisas são difíceis

Formule um plano de modernização de aplicações orientada 
a dados

Analise
Propriedades 
da aplicação

Calcule
Complexidade 

e dívida

Priorize
Aplicações para 
modernização

Criando um plano de modernização de aplicações 
preciso e orientado a dados é extremamente 
difícil. Sem as ferramentas adequadas de avaliação 
orientadas por IA, é impossível para os tomadores 
de decisão analisar a dívida técnica de aplicações 
monolíticas, identificar com precisão a fonte dessa 
dívida e medir seu impacto negativo na inovação.

As abordagens atuais de avaliação manual são lentas, 
complexas, caras e propensas a falhas. Para aumentar 
a velocidade e a escalabilidade da inovação, você 
deve resolver diretamente a dívida técnica 
acumulada em todo o seu portfólio de aplicações.

Dados de avaliação ruins resultam em:

• Casos de negócios de modernização imprecisos—
sem base de custo, sem benefícios antes/depois,
sem plano de ação

• Estimativas ruins com base nas melhores
estimativas versus medições baseadas em dados

• Esforços de modernização de aplicações mal
direcionadas e mal priorizadas

• Sem ROI, sem estimativas de tempo, sem dados
de TCO

• Mais projetos de modernização fracassados
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Formule sua estratégia de modernização   
Avaliação de modernização desenvolvida especificamente para 
tomadores de decisão. A análise baseada em IA condensa os 
dados em 3 indicadores de alto nível que permitem avaliar, 
priorizar e impulsionar ações imediatas em seus projetos 
de modernização integrando aplicações perfeitamente na 
plataforma vFunction completa.

• Calcule indicadores de complexidade, risco e dívida técnica

• Avalie automaticamente a inovação em relação ao custo
da dívida técnica e a melhoria do fator de custo total de
propriedade (TCO) pela modernização

• Identifique e recomende classes para refatorar

• Compartilhe relatórios exportáveis para construir o caso de
negócios para modernização

vFunction Assessment Hub

89% 
Dívida 
Técnica

  $0.11 Inovação

  $0.89 Dívida

  $0.154 Classes com dívida alta

PRODUTO  

Sobre vFunction
A vFunction é a primeira e única plataforma orientada por IA para arquitetos 
e desenvolvedores que transforma de forma inteligente e automática 
aplicações monolíticas complexas em microsserviços, restaurando a 
velocidade da engenharia, aumentando a escala e otimizando os benefícios 
da nuvem. Usando IA, a plataforma vFunction calcula a complexidade, o risco 
e as oportunidades de modernização associadas a aplicações monolíticas e 
permite que os arquitetos projetem e implantem iterativamente melhorias 
na arquitetura de software. Com a vFunction, empresas líderes em todo o 
mundo estão acelerando a jornada para a arquitetura nativa da nuvem e 
ganhando vantagem competitiva. A vFunction está sediada em Palo Alto, CA, 
com escritórios em Israel. Para saber mais, visite vFunction.com.

Solicite uma 
demonstração  

Calcule
Algoritmos treinados por IA calculam a dívida técnica 
de suas aplicações monolíticas, identificam com 
precisão a origem dessa dívida e medem seu impacto 
negativo na inovação.

Analise
Analise as principais métricas que fornecem 
medições de ROI e TCO críticas para casos de 
negócios de modernização de aplicações mais 
eficazes e atraentes.

Priorize
Entenda o custo da dívida técnica versus a inovação, 
as 10 principais classes de dívida e classifique 
quais aplicações devem ser modernizados primeiro, 
quantifique a complexidade e avalie claramente os 
benefícios da modernização.

Modernize imediatamente
Mude de forma direta, contínua e imediata para a 
refatoração, rearquitetura e reescrita de aplicações 
com o vFunction Modernization Hub.

http://www.vfunction.com
https://vfunction.com/request-demo/

