
TẠI SAO KHÔNG NÊN CHỌN
RENOVISOR

Tự động hóa, tối ưu chi phí NHƯNG Renovisor lại
không phù hợp? Đây là lý do

http://renovisor.io/


Bạn thích lên kế hoạch với
Reserved Instances và Saving
Plans

 
Tự động hóa quy trình với Renovisor sẽ giết chết niềm
vui này và buộc bạn phải dành nhiều thời gian hơn để
xây dựng các sản phẩm và tính năng thú vị. Vậy Ai thích
thì thích chứ không phải bạn.



Chi phí cho đám mây là vô hạn
 

Khi tiền không phải là vấn đề quan trọng với tổ chức,
giám đốc liên tục yêu cầu cần đầu tư nhiều hơn vào đám
mây và bạn được tùy ý mua các phiên bản On-demand. 

Nếu đây là bạn, chắc chắn bạn không cần Renovisor



EBS volumes được sử dụng vô
cùng hiệu quả

 Kỹ năng dự báo của bạn rất chính xác, bạn không bao giờ
thất bại trong việc phân bổ số lượng EBS hoàn hảo cho
mỗi ứng dụng vì bạn biết chính xác mình sẽ cần bao
nhiêu trong một tháng, sáu tháng, hai năm và hơn thế
nữa!
Chúng tôi sẽ gửi bạn một quả cầu pha lê vì thực tế bạn là
một thầy bói.

https://renovacloud.com/5-sai-lam-can-tranh-khi-su-dung-ebs/


Tối ưu hóa chi phí đám mây là
nhiệm vụ chính trong tổ chức

 
Nếu phương châm của bạn là càng ít tự động hóa càng
tốt, thì Renovisor có thể không dành cho bạn.Chúng tôi
sẽ không muốn lấy đi vô số cơ hội việc làm của nhóm kỹ
sư của bạn.



Bạn không có tài nguyên nhàn
rỗi

 Bạn tự tin khẳng định không có bất kì nhàn rỗi nào đang
ẩn náu trên hạ tầng của bạn.
Bạn không cần phải mua Renovisor để tự động xác định
và xử lý các tài nguyên nhàn rỗi. Vậy bạn thực tế đã là
Renovisor.



Scaling – không phải là nhiệm vụ
của bạn

 
Công ty hài lòng với tình hình hiện tại. Họ không muốn
bạn xây dựng thêm tính năng, thu hút nhiều khách hàng
hơn hoặc nâng cao chức năng của sản phẩm của bạn.
Do đó, môi trường đám mây của bạn ổn định và có thể
dự đoán được.



Những điều kể trên có
giống bạn không?

Nếu không,
Renovisor chính là
siêu anh hùng mà
bạn hằng mong đợi.

renovisor.io
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