
Benefícios

• Acelerar a implementação 
e reduzir os custos de suas 
iniciativas na nuvem

• Capacitar as pessoas que 
sabem mais sobre os dados 
para resolver os problemas 
de qualidade de dados

• Aumentar a adesão a aplicativos 
SaaS

• Garantir insights confiáveis 
de iniciativas de armazenamento 
de dados em nuvem

Acelere sua jornada na nuvem com dados confiáveis

As organizações estão, cada vez mais, movendo as cargas de trabalho on-premise para nuvens 

públicas. Entretanto, à medida que as organizações buscam aumentar a escalabilidade, 

o desempenho e o acesso melhor/mais rápido aos recursos oferecidos pelos ambientes em 

nuvem, elas lutam para oferecer resultados dimensionáveis e a adoção desses projetos. Um dos 

principais desafios é a questão da qualidade de dados, especialmente porque ela pode danificar 

a integridade e a confiança nos aplicativos e nos insights trazidos pelas análises.

Oferecer dados confiáveis e de alta qualidade trará resultados comerciais importantes, mas 

qualquer questão sobre qualidade de dados é um sério problema (talvez, até, insuperável) 

à capacidade da organização de tomar decisões inteligentes, reduzir custos, gerar crescimento 

e promover inovação. Dados relevantes, pontuais e confiáveis são essenciais para o sucesso.

O Informatica® Cloud Data Quality permite que sua empresa adote uma abordagem holística para 

gerenciar a qualidade de dados, a fim de identificar, corrigir e monitorar rapidamente problemas 

de qualidade de dados em seus aplicativos de negócios. A solução transforma seus processos 

de qualidade de dados em um esforço colaborativo entre os usuários de negócios e a TI. Isso cria 

um ambiente orientado por dados que acelera os benefícios da nuvem por meio de migrações 

mais rápidas e obtém insights mais confiáveis vindos do armazém de dados em nuvem, data 

lakes e aplicativos SaaS.

Principais recursos
Qualidade de dados de autoatendimento para usuários de áreas de negócios

O Informatica Cloud Data Quality aproveita nossos muitos anos de experiência trabalhando com 

clientes para identificar e resolver seus problemas de qualidade de dados. O Informatica Cloud 

Data Quality, que funciona no Informatica Intelligent Cloud ServicesSM, faz parte do Informatica 

Intelligent Data Platform™ para que você possa identificar e resolver rapidamente problemas 

de qualidade de dados sem precisar de codificação ou desenvolvimento de TI adicional. Como 

resultado, você impulsiona sua segurança, confiabilidade e backup para se concentrar na 

excelência operacional em vez de investir em infraestrutura adicional. Os usuários de áreas 

de negócios podem especificar, validar e testar regras de qualidade de dados reutilizáveis 

imediatamente em um ambiente otimizado e colaborativo.

Informatica 
Cloud Data Quality
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Gerencie todo o processo de qualidade de dados

É possível gerenciar todo o processo de qualidade de dados com o Informatica Cloud Data Quality, 

independentemente do tamanho da sua organização, do local de suas operações ou dos tipos 

e volumes de dados. Seja sua iniciativa de negócios centralizada no trabalho com dados de clientes 

ou de terceiros, dados de produtos ou fornecedores, dados de transações ou dados de dispositivos 

IoT, o Informatica Cloud Data Quality garantirá que você possa confiar na qualidade dos dados.

Conjunto completo de transformações em qualidade de dados e conectividade universal

O Informatica Cloud Data Quality fornece suporte abrangente e modular para todos os dados 

e todos os casos de uso, independentemente de ser projeto pequeno ou em uma iniciativa 

complexa entre empresas. Você pode oferecer dados confiáveis de clientes, produtos, financeiros 

ou ativos para qualquer projeto de integração de dados, de gerenciamento de dados mestres 

(MDM) ou de governança de dados. Ele possui padronização, correspondência, limpeza mundial 

de endereços e gerenciamento versátil de qualidade de dados para todos os tipos de projetos.

CLAIRE – A "inteligência" do Intelligent Data Quality

O mecanismo CLAIRE™ fornece inteligência artificial baseada em metadados ao Cloud Data Quality, 

o que permite recomendações inteligentes de regras de qualidade de dados que se baseiam em 

como foram gerenciados os dados parecidos. O CLAIRE também pode detectar automaticamente 

similaridades de dados, que é a primeira etapa para detectar e remover dados duplicados.

Benefícios principais
Administração simplificada e menor sobrecarga

Em vez de uma coleção de soluções pontuais, as organizações obtêm uma única ferramenta 

de qualidade de dados de autoatendimento, fácil de usar, em todos os departamentos, aplicativos 

e modelos de implantação, 100% na nuvem e entregues como um serviço de assinatura econômico.

Implantações mais rápidas com interações poderosas do usuário

O Informatica Cloud Data Quality permite que as organizações de TI acessem rapidamente todos 

os dados e acelerem a conclusão de projetos centrados em qualidade de dados. Sua equipe 

de TI pode acelerar projetos de qualidade de dados criando mapeamentos em um ambiente 

dedesenvolvimento familiar que fornece a criação de perfil de dados e padronização e limpeza 

das regras de qualidade de dados pré-construídas.

Potencialize sua iniciativa de experiência do cliente com dados de alta qualidade

Os clientes exigem uma experiência excelente. Se não tiverem a melhor experiência com a sua 

empresa, não procurarão apenas um produto ou serviço substituto, mas também compartilharão 

a experiência negativa em sua rede de colegas. Empresas inteligentes entendem a realidade 

atual e percebem que a diferença entre oferecer uma experiência excepcional e uma experiência 

inferior está nos dados confiáveis. Para garantir que você está alinhado com seus clientes, 

é necessário ter os dados mais precisos e atualizados quanto possível. Com o Informatica Cloud 

Data Quality, você poderá garantir que os membros de sua equipe em toda a empresa executem 

os aplicativos de experiência do cliente e as ferramentas de gerenciamento de dados mestres 

com os dados de melhor qualidade possível e realmente melhorar a experiência para seus clientes.
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Confie nos resultados do Cloud Data Warehouse e do Analytics

Você pode criar as melhores visualizações do mundo, mas se não confiar nos dados 

subjacentes, não poderá confiar nos resultados de toda a sua iniciativa de armazenamento 

de dados em nuvem. Dados de alta qualidade são o ingrediente essencial para análises de alta 

qualidade. Com o Informatica Cloud Data Quality, você poderá criar perfis, padronizar, avaliar 

e monitorar a qualidade de seus dados para obter dados e análises confiáveis hoje e no futuro.

Figura 1: O Informatica Cloud Data Quality tem uma interface fácil de usar, baseada em navegador que permite que 
administradores de dados e analistas de negócios criem perfis, especifiquem e validem regras e monitorem a qualidade 
dos dados ao longo do tempo.

Sobre a Informatica

A transformação digital 
muda expectativas: melhor 
serviço, entrega mais rápida 
e com menos custos. 
As empresas devem mudar 
para continuar competitivas, 
e a solução está nos dados.

Como líder mundial em 
gerenciamento de dados 
corporativos na nuvem, 
estamos preparados para 
ajudar você a ocupar de 
maneira inteligente uma 
posição de liderança — 
em qualquer setor, categoria 
ou nicho. A Informatica oferece 
a perspectiva para que você se 
torne mais ágil, aproveite novas 
oportunidades de crescimento 
ou invente coisas novas. 
Estamos 100% focados em 
todos os tipos de dados para 
oferecer a versatilidade de que 
você precisa para prosperar.

Convidamos você a explorar 
tudo o que a Informatica 
tem a oferecer – e estimular 
o poder dos dados para 
impulsionar sua próxima 
revolução com inteligência.
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