
Carbonite: oferecendo vendas integradas e análises de marketing

A Carbonite é líder no mercado de 
fornecimento de soluções de proteção 
de dados híbridos e em nuvem que 
abastecem a continuidade dos negócios 
de empresas pequenas e médias. 
A companhia presta suporte a mais 
de 1,5 milhão de indivíduos e pequenas 
empresas em todo o mundo, garantindo 
que os dados deles estejam protegidos, 
disponíveis e úteis.

As equipes de vendas e operações de 
marketing da Carbonite precisam de 
análises da plataforma da Salesforce.com 
da empresa para acelerar a tomada 
de decisões sobre diversos assuntos, 
desde o gerenciamento de leads 
até as estratégias de vendas. 
No entanto, por confiar em um sistema 
de plataforma em nuvem para gerenciar 
a integração entre o armazenamento 
de dados do Microsoft SQL Server 
e a Salesforce.com, a empresa viu uma 
redução na velocidade e prontidão 
da tomada de decisões.

Justin Donlon, arquiteto de soluções de 
inteligência de negócios da Carbonite, 
explica: "As equipes de vendas 
e marketing se esforçavam para conseguir 
dados confiáveis e atuais. Isso acontecia 
porque nossa solução de nuvem 
antiga era imprevisível, resultando 
em muitos erros de integração difíceis 
de entender e de resolver. Esses erros 

diminuíam a credibilidade dos 
dados. Ao mesmo tempo, também 
tínhamos dificuldade com um 
processo de preparação de dados 
desnecessariamente complexo do 
Microsoft SQL Server Integration 
Services (SSIS). Estava na hora de 
encontrarmos uma solução mais 
eficiente."

Como uma empresa em fase de 
crescimento rápido, a Carbonite tinha 
a necessidade de triplicar a quantidade 
de dados na Salesforce.com, como 
leads, contatos, oportunidades 
e objetos personalizados. "A solução 
anterior não conseguiria lidar com 
esse volume de dados", aponta 
Donlon. "Depois de substituí-la pelo 
Cloud Integration da Informatica, 
este processo ficou muito simples."

"A nuvem da Informatica é uma 
revelação quando comparada com 
a ferramenta que a Carbonite usava 
antes", conta Donlon. "Ela permite que 
nossos usuários empresariais e de TI, 
na verdade, quase todos eles, conectem 
dados de qualquer origem e forneçam 
insights detalhados sobre o mercado 
e o cliente. Ela é rica em recursos, 
fácil de usar e escalonável. Agora, 
podemos oferecer inteligência de 
vendas e marketing na velocidade dos 
negócios. Ela é simples e confiável."

Overview:
O maior fornecedor de soluções de 
continuidade de negócios usa a plataforma 
de nuvem da Informatica para compartilhar 
informações relevantes e confiáveis da 
Salesforce.com em tempo real.

Necessidades dos negócios:
• Acelerar a tomada de decisões sobre 

vendas, marketing e serviços
• Dar suporte ao rápido crescimento 

da empresa com acesso a informações 
confiáveis em todos os pontos de contato

• Oferecer atendimento ao cliente responsivo 
e excelente em todas as interações

Desafios de dados:
• Gerenciar uma quantidade três vezes maior 

de dados da Salesforce – integração de 
nuvem legada incapaz de lidar; muitos 
erros de processamento

• A integração de dados das plataformas 
legadas na plataforma da Force.com era 
lenta e impedia que a empresa tivesse 
uma visão única

• A inserção manual de dados desacelerava 
as interações com o cliente e impactava 
a adoção da Salesforce.com

• As operações de vendas e marketing não 
tinham acesso aos dados necessários

• Os silos de dados de unidades de negócios 
desconectadas estavam inibindo o potencial 
da Salesforce.com

Solução:
• A nuvem da Informatica permite que 

usuários corporativos e da TI conectem 
dados de qualquer origem e consigam 
insights detalhados sobre clientes

• O Cloud Application Integration da 
Informatica automatiza os fluxos de trabalho 
para conseguir melhores experiências para o 
cliente, acelerar a adoção da Salesforce.com 
e obter um histórico da campanha completo

"O Cloud Application Integration da 
Informatica reduz pelo menos 20 segundos 
do tempo necessário para criar cada caso. 
Nossos 220 agentes criam centenas de 
casos todos os dias, por isso, a economia 
de tempo, dinheiro e força de trabalho 
é substancial."

- Robert Frost, Vice-presidente de Suporte 
ao Cliente da Carbonite

História de sucesso

™



Potencializando 
o atendimento 
ao cliente com 
a automação do fluxo 
de trabalho
O sucesso inicial da inteligência de 
negócios foi combinado com benefícios 
rápidos da nuvem da Informatica nas 
operações de Suporte ao Cliente da 
Carbonite. Essa unidade de negócios 
usa o Service Cloud da Salesforce.com 
para gerenciar casos de suporte oriundos 
da base de assinantes e de usuários 
em fase de avaliação. No entanto, para 
oferecer suporte responsivo e confiável, 
os 220 agentes também precisavam ter 
acesso a dados adicionais de assinatura 
de clientes fora do Service Cloud, 
no banco de dados mestre de assinantes 
da Carbonite. Esses dados (coletados 
e criados durante os processos de 
avaliação e assinatura) incluíam ID 
do cliente, informações de faturamento, 
versão do software usada e volume 
de dados protegidos.

Antes de usar o Cloud Application 
Integration da Informatica, quando um 
cliente entrava em contato com a equipe 
de suporte da Carbonite, o agente 
encontrava os dados históricos no 
sistema de CRM da empresa por uma 
busca com base no endereço de e-mail 
do cliente. Era um processo demorado. 
Depois, o agente copiava manualmente 
os campos identificadores (entre dois 
e nove campos, dependendo da situação 
do cliente) naquele sistema e colava no 
Service Cloud. O processo era necessário 
para ajudar na geração de relatórios 
de vendas e de gerenciamento de 
casos, mas demandava uma quantidade 
significativa de intervenções manuais, 
recursos e tempo. O processo manual 
de copiar e colar também era vulnerável 
a erros humanos.

Agora, o Cloud Application Integration 
da Informatica automatiza o trânsito 
de informações de assinantes em tempo 
real do sistema de CRM da Carbonite 
para o casco de suporte criado no 
Service Cloud. Não é preciso escrever 
nenhuma linha de código. O Cloud 
Application Integration da Informatica 
encontra automaticamente todos os casos 
associados a um endereço de e-mail 
e os exibe para o agente de suporte 
na plataforma da Salesforce.com, 
em um guia de processos em tempo real. 
Esses guias automatizam os processos do 
fluxo de trabalho. Cada guia apoia um 
processo de negócios. É possível criar 
um novo guia a qualquer momento com 
recursos não técnicos. Basta o agente 
selecionar o registro relevante e os nove 
campos serão salvos automaticamente 
no caso.

Essa solução de automação de processos 
está acelerando o fluxo de trabalho dos 
220 agentes de suporte da Carbonite, 
melhorando a experiência dos clientes 
e os relatórios da empresa.

O vice-presidente de Suporte ao Cliente, 
Robert Frost, está impressionado com essa 
automação. "O novo fluxo de trabalho 
reduz entre 10 e 20 segundos do tempo 
de criação de casos individuais. Nossos 
220 agentes criam centenas de casos 
todos os dias, por isso, a economia de 
tempo, dinheiro e força de trabalho 
é substancial. Também eliminamos 
erros na qualidade de dados, o que 
costumava acontecer na fase de copiar/
colar. O melhor de tudo é que a solução 
da Informatica nos ajudou a investir em 
funcionários e recursos de treinamento em 
vez de aumentar o número de pessoas 
para apoiar processos manuais."

Além da economia de tempo e custos, 
o fluxo de trabalho aprimorado acelera 
a adoção do Service Cloud. Até agora, 
a adoção do Service Cloud por parte 
da equipe de suporte e a atitude dos 
trabalhadores em relação a ele sofriam 
com a falta de visibilidade do sistema de 
CRM da Carbonite. O Cloud Application 
Integration da Informatica ajudou 
a reduzir os esforços manuais necessários 
para abrir novos casos e levou a uma 
adoção rápida e disseminada do Service 
Cloud pela equipe de suporte.

O Vice-presidente de Análises de 
Negócios, Matthew DiAntonio destaca: 
"A integração de dados na plataforma 
da Force.com gera a oportunidade 
de termos análises abrangentes. 
A adoção do Service Cloud garante 
a confiabilidade dessas análises."

Liberando o potencial 
de marketing
Outro caso de uso de sucesso do Cloud 
Application Integration da Informatica 
foi a integração dos dados de marketing 
na Salesforce.com. A Carbonite envia 
milhões de e-mails para o exterior todos 
os anos. Não seria possível integrar cada 
um desses e-mails à Salesforce.com, por 
isso, a Carbonite conta com os recursos 
de automação de processo do Cloud 
Application Integration da Informatica 
para adicionar uma guia separada na 
página "Contatos" da Salesforce.com. 
Este é um meio rápido, fácil e econômico 
de garantir que as equipes de vendas 
e suporte tenham uma visão 360 graus 
do histórico da campanha que envolve 
cada cliente.



A transformação digital está mudando nosso mundo. Na posição de liderança em gerenciamento corporativo de dados em nuvem, estamos preparados para ajudar 
você a abrir caminhos de maneira inteligente. Oferecemos a perspectiva para que você se torne mais ágil, aproveite novas oportunidades de crescimento ou até 
mesmo crie novos produtos. Convidamos você a explorar tudo que a Informatica tem a oferecer — e estimular o poder dos dados para impulsionar sua próxima 
revolução com inteligência. Não apenas uma vez. Sempre.
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Benefícios:
• Entrega rápida e fácil de dados 

de vendas, marketing e serviços
• Redução do tempo de criação de casos 

individuais de suporte em 20 segundos 
com a integração em tempo real (centenas 
de casos criados por dia), economizando 
tempo, dinheiro e força de trabalho

• Adoção acelerada da Force.com 
em toda a empresa

• Automatização do fluxo de trabalho 
do agente de suporte e melhoria 
da experiência do cliente

• Maior qualidade e confiabilidade 
dos registros de casos de suporte

• Visão 360 graus do histórico da 
campanha de marketing do cliente 
para equipes de vendas e suporte

• Autonomia para a empresa implantar 
guias de fluxo de trabalho automatizadas 
permanentes de maneira autossuficiente

Conteúdo da solução:
• Informatica Cloud
• Suporte ao Cliente Global da Informatica
• Informatica Email Verification

Olhando para o futuro
Além disso, a equipe de aplicações 
de negócios da Carbonite, equipada 
com a nuvem da Informatica, vai tentar 
integrar outros silos da Salesforce.com 
ao longo da companhia, com o objetivo 
de atender rapidamente aos requisitos 
de dados da empresa. Agora Donlon 
atua entre a TI e os negócios, assumindo 
a responsabilidade por todos os aspectos 
relacionados com a Salesforce.com, 

inclusive a integração. Ele explica: 
"Nossa pegada na Salesforce.com 
está crescendo rapidamente e eu estou 
ouvindo com atenção as necessidades 
de todos os usuários, seja qual for 
a unidade de negócios representada 
por eles. A nuvem da Informatica 
nos permite antecipar a demanda de 
compartilhamento de dados e aumentar 
gradualmente a maturidade das 
aplicações ao longo da empresa."
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