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Gerenciamento
de dados mestres (MDM)
da Informatica
Seis razões pelas quais usar
o gerenciamento
de dados mestre
• Retenha e satisfaça os
clientes, bem como aumente
o wallet share ao aproveitar
as oportunidades de vendas
cruzadas e vendas adicionais.
• Tenha eficiência operacional
como um diferenciador
competitivo.
• Obtenha ROI máximo de F&A
ao simplificar a consolidação
de dados corporativos para
coordenação mais rápida.
• Use dados (grandes ou pequenos)
consistentes e claros em suas
análises para melhor identificação
de oportunidade e valor
aprimorado.
• Impulsione a eficiência nos
negócios e o desempenho de TI
ao automatizar a criação de perfil
de dados, a descoberta, a limpeza,
a padronização, o enriquecimento,
a correspondência e a fusão em
um único repositório central.
• Compartilhe e gerencie dados
empresariais críticos de modo
estratégico e seguro entre
funções, canais, linhas de
negócios, regiões e aplicativos.

Uma plataforma end-to-end única para todos os seus dados de negócios
críticos
A necessidade de acesso rápido a dados confiáveis se tornou mais importante do que
nunca. A experiência do cliente se tornou o principal diferenciador de mercado para os
negócios, enquanto fusões e aquisições (F&As) continuam a alterar o cenário competitivo.
As regulamentações ficaram mais sólidas, com punições mais rígidas por não conformidade.
As fusões e as aquisições estão proporcionando crescimento como nunca. A inovação tecnológica
está proporcionando novas formas para entrada no mercado mais rápida. Ótimos dados, mais
especificamente uma visão completa e integrada de seus clientes, fornecedores, localizações
e produtos, proporcionam a capacidade de se destacar melhor em relação à experiência
do cliente e aprimorar os processos de negócios.
Em uma economia digital, a agilidade exige que as empresas mudem de uma visão de dados
orientada por sistemas departamentais inflexíveis para ecossistemas orientados por informações
empresariais flexíveis. Isso exige consolidar mais tipos de dados de negócios críticos entre
mais sistemas, no local e na nuvem. Além disso, isso também necessita de dados completos
e abrangentes que possam ser usados para entender melhor uma faixa mais ampla de insights
conectados sobre o que mais importa para as empresas, incluindo clientes, fornecedores,
produtos, localizações e mais. Mais que tudo, isso demanda que os tomadores de decisão
da empresa tenham acesso direto e rápido a uma visão de 360° confiável do negócio para que
os dados direcionem ações relevantes.
A solução MDM da Informatica fornece a base líder no mercado sobre a qual criar essa visão
de 360° confiável. Empresas de todo o mundo confiam no MDM da Informatica para fornecer
aos usuários de negócios acesso fácil aos dados, que direcione suas decisões estratégicas
sobre redução de custos, aumento de rendas, melhoria de operações, redução de risco e
aproveitamento de oportunidades. Como a única solução de MDM end-to-end efetiva do setor,
ele incorpora integração de dados, qualidade de dados, governança de dados, gerenciamento
de processos de negócios e gerenciamento de dados mestres em uma plataforma única
independente de fornecedores para garantir um tempo de retorno mais rápido.
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Com o MDM da Informatica, você pode:
• Capacitar as equipes de vendas, serviço e marketing com conhecimento mais profundo sobre os
clientes para oferecer criação, solução de problemas, segmentação, direcionamento e um ROI
de campanha maior
• Melhorar a conformidade regulatória e evitar multas ao preencher relatórios precisos e de modo
mais oportuno
• Fornecer aos executivos dados confiáveis, claros, consistentes e conectados necessários para
decisões críticas
• Melhorar os processos de negócios, como processos do pedido ao pagamento, da compra
ao pagamento, bem como integração de fornecedores e clientes
• Direcionar o crescimento de vendas indiretas por meio de negócios mais eficazes e gerenciamento
de parceiros de canal
• Fomentar o crescimento do negócio ao simplificar fusões, reduzindo riscos e garantindo que
as F&As possam obter máximo de retorno para as partes interessadas
• Direcione seus requisitos exclusivos de negócios de MDM com modelos de negócios flexíveis
dimensionados para atender suas necessidades atuais e futuras

O que diferencia o MDM da Informatica?
1. Recursos de gerenciamento de dados end-to-end
O MDM da Informatica automatiza o modo como os dados são gerenciados e aprimorados da
obtenção ao consumo. O MDM da Informatica descobre fontes inexploradas de dados relevantes
e modela o formato ideal para atributos gerenciados. Ele limpa, valida e deduplica dados e os
enriquece com informações de outras fontes, bem como faz a relação entre os registros. Ele
garante que os dados estejam de acordo com os regulamentos de negócios para mais segurança
e conformidade. Ele fornece dados para as pessoas certas, dando suporte aos processos certos,
na hora certa, e fornece o contexto certo. E ele proporciona o insight necessário para avaliar
e abordar os problemas relacionados aos dados e reforçar a governança de dados eficaz.
2. Várias opções de implantação para um mundo híbrido
O MDM da Informatica oferece recursos de categoria empresarial no local, na nuvem ou em
Hadoop, sem bloqueios e em qualquer escala. Modular, ágil e flexível, ele possibilita que as
empresas aproveitem a computação em nuvem nas áreas em que entregam mais valor enquanto
continuam a dar suporte aos aplicativos críticos legados no local durante o tempo necessário.
Usando o MDM da Informatica, as organizações podem fazer a transição entre diferentes opções
de implantação sem atritos ou permanecer totalmente híbridas dependendo de seus requisitos
exclusivos.
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3. Prontidão para a empresa digital
O MDM da Informatica gerencia dados de qualquer tipo e de qualquer fonte para garantir
que todos os dados disponíveis para sua empresa sejam de alta qualidade, integrem-se
facilmente em vários processos de negócios e forneçam insights relevantes. Ele conecta dados
transacionais, de interação e IoT, além de dados complementares de terceiros para apoiar
desafios mais ambiciosos focados em dados. Com a tecnologia Graph, ele pode fornecer
modos intuitivos de analisar seus dados, descobrir relacionamentos e direcionar novos insights
acionáveis para que você possa prever a próxima melhor ação.
4. Uma plataforma pronta para aplicativos
O MDM da Informatica oferece uma solução flexível para gerenciamento de dados mestres
críticos de negócios sobre clientes, produtos, fornecedores e mais. Criado na Intelligent Data
Platform da Informatica, ele oferece flexibilidade para desenvolver aplicativos de negócios
personalizados e alimentados por dados. Nossos quatro blocos de criação de tecnologia,
qualidade de dados integrada, enriquecimento de dados, gerenciamento de processos de
negócios e integração de dados, permitem que os clientes do MDM da Informatica criem
excelentes aplicativos personalizados em nossa plataforma para adequação com qualquer setor,
qualquer caso de uso e qualquer tipo de dado. A Informatica também oferece aplicativos mestres
alimentados por dados pré-criados, como MDM – Customer 360, MDM – Product 360, MDM –
Supplier 360 e MDM – Relate 360.
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Painéis
Relatórios e BI
Visualizações de dados
Aplicativos operacionais
Aplicativos analíticos
Data Warehouse
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