Resumo executivo

Informatica Cloud for Salesforce,
1-99 usuários
Dimensione seus negócios, aumente seu retorno do investimento
em CRM e evite despesas de TI e de infraestrutura com
o Informatica Cloud
É fácil fazer vista grossa aos problemas com dados quando você não passa por isso. Mas se você tem uma
pequena empresa e dimensiona operações com muita rapidez, também é fácil ignorar o volume de dados, seja
de clientes ou outros, que sua empresa está gerando. O Salesforce é sinônimo de dados de clientes em muitas
organizações. E ele é usado por muitas organizações para rastrear mais do que apenas seu funil de vendas,
pois adotam as soluções Salesforce para impulsionar ações de marketing, operações, serviços, entre outras.
O Informatica Cloud for Salesforce pode exercer um papel fundamental na sua estratégia de gerenciamento
de dados. Você pode evitar muitos dos obstáculos enfrentados pelas organizações na integração de dados
se puder antecipá-los e ter a certeza de que com a expansão da empresa, os dados estão:
• Integrados por todos os seus sistemas
• Limpos e precisos
• Acessíveis sempre e quando os usuários precisarem

Particularmente, se você tiver menos de 100 usuários do Salesforce.com, o Informatica Cloud for Salesforce,
1-99 usuários, é uma solução ideal para extrair mais valor do seu investimento do Salesforce.com enquanto
lida com os maiores desafios comuns às pequenas empresas Isso também permite:
• Investir na construção dos seus negócios, em vez de gastar com hardware, TI, pesquisa e desenvolvimento
• Capacitar os usuários de áreas de negócios a utilizar informações coletadas de dados integrados

a partir de centenas de aplicativos SaaS e instalados na empresa, por meio de uma interface baseada
em assistente e fácil de usar
• Liberar seus usuários de negócios para que possam se concentrar no trabalho em vez de tentarem solucionar

os problemas de TI, que nas pequenas empresas precisam acumular várias funções por necessidade
• Dimensionar a medida que os negócios aumentam, adicionando usuários com facilidade ou mudando

os requisitos de negócios sem precisar de recursos de TI dedicados

Principais recursos
Conectividade
Conecte rapidamente os seus aplicativos em
nuvem e instalados na empresa com centenas
de conectores nativos e predefinidos
do Informatica Cloud for Salesforce.

RDBMS

Ferramentas apontar e clicar facilitam
a integração de dados transacionais
e históricos importantes para qualquer
usuário, independentemente do seu
conhecimento técnico. Além de assegurar
uma versão única e confiável dos seus
dados protegendo-os de adulterações
e redundâncias geradas a partir de outros
sistemas back-office ou entradas manuais.

Coletar informações rapidamente

Sobre a Informatica
A Informatica é uma fornecedora
líder e independente de
software focada em inovações
transformadoras para o futuro,
em todos os assuntos relacionados
a dados. Organizações
do mundo todo contam com
a Informatica para maximizar
o seu potencial de informações
e impulsionar seus principais
imperativos de negócios. Mais
de 5.800 empresas dependem da
Informatica para potencializar seus
ativos de informação hospedados
nas instalações, na nuvem e na
internet, inclusive em redes sociais.

Graças a uma interface baseada em assistente com seis passos, usuários de negócios
podem conectar diretamente vários aplicativos SaaS, aplicativos nas instalações e bancos
de dados, garantindo o suporte a vários objetos usados para gerenciar contatos e contas.
Modelos predefinidos ajudam a minimizar erros humanos e maximizar a eficiência.

Suporte a cenários de integração de dados mais maduros e avançados
Desenvolvedores e administradores da linha de negócios do SaaS com cenários de integração
de dados mais complexos podem facilmente se adaptar a requisitos de negócios novos ou
variáveis com o Advanced Mapping Designer, que garante flexibilidade na criação rápida
de fluxos de trabalho de integração de negócios do zero ou na modificação de integrações
existentes.

Programar tarefas de integração
Automatizar trabalhos assim como organizar sequências de fluxos de tarefas de vários
trabalhos para facilitar a integração de todas as suas fontes de dados, incluindo aplicativos
SaaS graças aos conectores que auxiliam centenas de fontes de dados.
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30 dias de teste gratuito
•

Sincronização de dados direcionada por assistente: personalizável e eficiente

•

Modelos predefinidos de integração para onuvem de vendas, serviços e marketing

•

Centenas de opções de eficientes transformações de dados (consulte aplicativos compatíveis)

•

Secure Agent, garantindo fornecimento seguro e gerenciamento de origens e destinos
de arquivos desde os pontos de extremidade até o Informatica Cloud através do firewall

•

Um conector de Salesforce como destino ou origem de dados de clientes

•

Dois conectores adicionais

•

Conectores adicionais e agentes de segurança podem ser licenciados separadamente
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