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SOLUTIONS  

vFunction 
Modernization Hub
IA para Modernização de Aplicações
A plataforma vFunction Modernization Hub avalia rapidamente aplicações 
monolíticas e as transforma em microsserviços. O vFunction Modernization 
Hub permite que arquitetos e desenvolvedores projetem e implantem 
iterativamente melhorias transformacionais em suas arquiteturas,  
dividindo automaticamente os monólitos em microsserviços.

Modernizar monólitos é desafiador

Transforme aplicações monolíticas complexas 
em microserviços

Aumente
Velocidade  

de engenharia

Escale
Monólitos 
complexos

Acelere
Modernização

Os projetos de modernização de aplicações têm sido 
lentos, de custo proibitivo e arriscados—tanto para os 
proprietários de aplicações quanto para os negócios.

Os projetos geralmente falham, excedem 
o orçamento e os prazos e podem nunca
ser concluídos.

A migração para a nuvem é um ótimo começo, mas 
não aproveita o verdadeiro valor das arquiteturas 
nativas da nuvem que oferecem graus muito mais 
altos de escalabilidade, elasticidade, agilidade e 
velocidade de engenharia.

Os monólitos envelhecidos resultam em:

• Escalabilidade e elasticidade limitadas

• Ciclos de lançamento longos, esforços
de inovação paralisados

• Longo tempo de ramp-up para novos
desenvolvedores

• Dívida técnica composta, custos crescentes

• Tempo de inatividade, risco e vulnerabilidades
de segurança

• Incapacidade de aproveitar os serviços de
nuvem modernos
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Solução de modernização de aplicações baseada em IA—transforme monólitos 
em microsserviços.
Refatore, rearquitete ou reescreva suas aplicações monolíticas complexas em microsserviços para 
restaurar a velocidade da engenharia e aumentar a escalabilidade da aplicação. Projete e implante 
iterativamente melhorias na arquitetura por meio do vFunction Studio para desvendar as dependências 
no nível da lógica de negócios.

vFunction Modernization Hub

Aprenda
Observe os fluxos de negócios e rastreie o 
comportamento e as dependências da aplicação 
para descobrir domínios lógicos verdadeiros 
dentro do monólito.

Analize
Usando IA, análise dinâmica + estática e 
algoritmos de agrupamento de teoria de grafos, 
identifique automaticamente os microsserviços 
de domínio de negócios ideais.

Rearquitete
Projete serviços usando a interface iterativa do 
design studio. Refine os limites do serviço, 
refatore classes automaticamente, atribua 
código a bibliotecas comuns, conduza análises de 
impacto de decisões de projeto com base nos 
inputs dos arquitetos.

Extraia
Automatize a extração de código de minisserviço 
ou microsserviço e a criação de APIs Restful. 
Elimine o código morto e implante 
microsserviços eficientes e compactos.

Escale
Modernize incrementalmente seus portfólios de 
aplicação com um modelo de fábrica sem riscos. 
Desbloqueie o poder da nuvem, inove e escale.

Continue
Crie uma prática recomendada de modernização 
contínua, evite o acúmulo futuro de dívidas 
técnicas e integre-se ao CI/CD.

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  

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



