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SaaS é um acrônimo e significa
software como serviço. Isso permite
que os usuários se conectem e usem
aplicativos baseados em nuvem pela
Internet. Exemplos comuns incluem
e-mail e armazenamento de arquivos.

PaaS é um acrônimo e significa
Platform as a service. É um tipo de
oferta de nuvem que oferece recursos
de infraestrutura de aplicativos como
um serviço, como Microsoft Azure ou
SAP Cloud.

POR QUE DEVERIA ME IMPORTAR?
A maioria dos softwares está disponível
como SaaS. Isso significa que eles não
exigem hardware extenso, geralmente
são pagos em um modelo de assinatura
e são atualizados regularmente pela
Internet.

É ASSIM QUE FUNCIONA
Uma maneira fácil de entender o
modelo SaaS é olhando para um
banco. Eles protegem a privacidade de
sua conta, mas também fornecem um
serviço mais confiável e seguro em
grande escala.

PARA QUEM É ISSO?
Os modelos SaaS ajudam empresas e
consumidores com orçamentos
menores a distribuir o custo total ao
longo do tempo. O benefício de usar o
software por um curto período de
tempo também é um grande benefício.

QUANDO É QUE FAZ SENTIDO?
Se você não quer gastar muito dinheiro,
quer estar sempre atualizado, mas está
disposto a optar por um modelo baseado
em assinatura, o SaaS é provavelmente a
melhor escolha para você.

DIFERENÇA
FATO 1
O SaaS geralmente é
apenas um ou vários
aplicativos e não oferece
a infraestrutura em si
comparado ao PaaS.
FATO 2
Uma solução PaaS tem a
intenção de oferecer um
local para criar aplicativos
e é usada principalmente
por desenvolvedores e
equipe de TI.
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POR QUE DEVERIA ME IMPORTAR?
Para muitos, uma solução PaaS geralmente é o ponto ideal para componentes e utilitários prontos para uso
projetados especificamente para esse
tipo de desenvolvimento de aplicativos
que eles procuram na empresa.

É ASSIM QUE FUNCIONA
Quando o SaaS é o seu banco, o PaaS é o
seu equipamento pesado e as ferramentas elétricas necessárias para construir
rapidamente esse banco. Os usuários
geralmente acessam uma solução de
PaaS pela Internet e pelo navegador Web.

PARA QUEM É ISSO?
O PaaS é frequentemente usado por
desenvolvedores que estão criando
software ou aplicativos. Ele também
simplifica o processo de TI, pois as etapas
necessárias para a base do desenvolvimento de aplicativos são bastante reduzidas.

QUANDO É QUE FAZ SENTIDO?
Se você precisa manter uma infraestrutura de desenvolvimento física e
gostaria de ter flexibilidade para
dimensionar seu ambiente, o PaaS
pode ser algo interessante que você
deve considerar.

