Resumo executivo

Informatica Cloud B2B Gateway
Concentre-se nos seus negócios e confie no
gerenciamento back-end do sistema de mensagens EDI
com parceiros comerciais para o Cloud B2B Gateway.
Benefícios
• Com os mapeamentos
predefinidos e préconfigurados, você pode
aplicar uma abordagem
moderna a um padrão
tradicional.
• Qualquer pessoa pode
incluir parceiros comerciais,
com rapidez e facilidade,
graças à interface interna
do Assistente.
• Delegue o monitoramento de
infraestrutura e segurança ao
Informatica Cloud e concentrese nos relacionamentos.

O Informatica B2B Gateway para Electronic Data Interchange (EDI) é uma plataforma de
software como serviço (SaaS) que permite gerenciar o fluxo de trabalho que vai do pedido ao
recebimento de pagamentos, em toda a organização. Você pode configurar rapidamente
os parceiros; apenas defina protocolos de comunicação, monitore e gerencie a troca de
mensagens do EDI e processe com facilidade as mensagens EDI nos sistemas back-end usando
o Informatica Cloud Mapping.

O assistente agiliza o trabalho de configurar e incluir parceiros comerciais
O Informatica B2B Gateway
para EDI permite que você
inclua rápida e facilmente
os parceiros comerciais.
Usando um assistente de três
etapas, você configura um
parceiro, define o método
de comunicação e especifica
as mensagens EDI relevantes
a serem trocadas com
o parceiro. Assim que
Habilite, teste e então mova as mensagens EDI trocadas com
parceiros comerciais diretamente para a produção por meio
um parceiro for incluído,
do Cloud B2B Gateway.
é possível trocar mensagens
de teste com ele e, por meio de um simples clique, movê-lo para a produção.

Mapeie facilmente mensagens EDI com mapeamentos predefinidos e lógica
de negócios personalizada
A Informatica tem mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento, testes e manutenção
de padrões regulatórios para B2B Gateway para EDI. O abrangente processo order-to-cash
inclui mapeamentos predefinidos, pré-configurados e prontos para uso, para mensagens EDI.
Os mapeamentos predefinidos simplificam
e aceleram o processamento de mensagens
EDI e confirmações. Use o Informatica Cloud
Services visando adicionar lógica distinta de
negócios para processamento de mensagens EDI
a um sistema back-end específico ou para extrair
mensagens do seu sistema back-end.
Intensifique o poder dos recursos de integração
da Informatica para projetar um mapeamento
robusto e uma lógica de negócios personalizada
no Cloud B2B Gateway.

Monitore e gerencie trocas de mensagens EDI
O Informatica Cloud B2B Gateway para EDI inclui um sistema de monitoramento que fornece
uma rápida visualização dos principais dados, erros ou outros eventos. Rastreamento e
monitoramento intuitivos, abrangentes e completos fornecem visibilidade para mensagens
e confirmações do EDI trocadas com parceiros, e permitem pesquisar detalhadamente todo
o processamento e relatório de erros, quando necessário.

Sobre a Informatica
A Informatica está 100% focada
em dados, porque o mundo
funciona à base de dados. As
organizações precisam de soluções
de negócios apoiadas em dados
para a nuvem, o Big Data, o tempo
real e o streaming. A Informatica
é a principal fornecedora mundial
de soluções de gerenciamento de
dados – na nuvem, on-premise
ou em ambientes híbridos. Mais
de 7.000 organizações ao redor
do mundo recorrem à Informatica
para obter soluções de dados que
potencializem seus negócios.

O Informatica Cloud B2B Gateway fornece uma representação visual e de fácil entendimento
dos status de eventos de mensagens e parceiros comerciais, além de agregar atividades.
O Informatica B2B Gateway para EDI é executado na moderna plataforma de integração do
Informatica Cloud. Como resultado, você pode potencializar a segurança, a confiabilidade
e o backup, a fim de poder se concentrar na excelência operacional, em vez de investir na
instalação de mais infraestrutura, nível de segurança, confiabilidade e infraestrutura de backup.
Para saber mais sobre as soluções Informatica B2B ou para obter uma demonstração de nossos
recursos, fale conosco.
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