Folha de dados

Informatica Cloud Integration Hub
Benefícios
• Primeiro hub de dados
para publicação/assinatura
hospedado, ele aprimora
a agilidade, a governança
e a consistência dos dados
• Capacitar usuários de áreas
de negócios e tornar os dados
mais acessíveis para aumentar
a produtividade da equipe
• As equipes podem monitorar
e gerenciar integrações com
maior eficiência por meio
de rastreamento e alertas
de ponta a ponta

Aqueça seus negócios com dados acelerando
integrações complexas com um hub de dados
para publicação/assinatura.
Com a rápida proliferação de aplicativos SaaS (software como serviço), Business Intelligence
na nuvem, visualização e Data Warehouses, as organizações estão buscando maneiras mais
ágeis e eficientes para integrar e sincronizar dados na nuvem e nas próprias instalações e,
consequentemente, colocar isso em ação valorizando as atividades da empresa. O Informatica
Cloud Integration Hub apresenta uma maneira mais fácil e gerenciável de integração
combinando centralização com autoatendimento para permitir a colaboração entre as equipes.

Moderno hub de integração de publicação/assinatura para nuvem
À medida que organizações adeptas da estratégia Cloud-first (primeiro na nuvem) adotam
vários aplicativos SaaS, elas precisam
de uma maneira eficaz para cone
ctá-los aos sistemas nas instalações.
À medida que as organizações
desenvolvem sua integração entre
aplicativos na nuvem e nas instalações,
elas reconhecem que, além de ser
mais desafiadora, a integração
de ponto a ponto não atendem mais
a necessidade comercial referente à
disponibilidade de dados. Sem uma
abordagem consistente e uma
certificação centralizada em relação
aos conjuntos de dados essenciais
sobre clientes e operações, eles podem ficar fragmentados por conta de inúmeros versões
sendo usados para finalidades diferentes.
A Informatica otimizou o Cloud Integration Hub para orquestração de aplicativos na nuvem
e nas instalações a fim de aumentar a agilidade e a capacidade de gerenciamento. Em vez
de proliferar integrações de ponto a ponto desconectadas usando um padrão de integração
de publicação/assinatura, os dados são solicitados de cada sistema de fontes apenas uma vez.
Em seguida, são certificados e dados atualizados são distribuídos a todos os sistemas de con
sumo quando e no formato necessário. Isso garante que todos os sistemas contenham os mesmos
dados recentes e administrados, a fim de assegurar níveis elevados de consistência e análise.

Publicação e assinatura de dados de
autoatendimento para melhorar a agilidade
Os assistentes do Informatica Cloud Integration Hub ajudam
os usuários menos técnicos a configurarem a publicação
e assinatura de conjuntos de dados. O Informatica Cloud
Integration Hub processa e fornece conjuntos de dados
devidamente formatados para cada sistema de consumo, o

que remove a complexidade. Transformações complexas,
O Cloud Integration Hub tem um catálogo central e uma visualização
de todas as publicações de dados para o gerenciamento e descoberta.

qualidade de dados alinhada, o mascaramento de dados
e outros processos podem ser definidos no Informatica
Cloud Designer e utilizados no hub.

Mais eficiência e visibilidade aumentam a confiança dos sistemas

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 baseadas
em dados para habilitar nuvem,
Big Data, tempo real e streaming.
A Informatica é a principal
fornecedora mundial de soluções
de gerenciamento de dados – na
nuvem, nas instalações da empresa
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.

A sincronização com aplicativos SaaS pode demorar. Isto é multiplicado quando cada sistema
de consumo faz uma chamada separada aos dados de cada sistema fonte. Muitos aplicativos
SaaS cobram por chamada à API, um custo extra da transferências de dados, além dos custos
cobrados pela rede e pelo sistema.
Você poderá incrementar a eficiência global do sistema e, ao mesmo tempo, diminuir os
custos operacionais se reduzir o número de chamadas de API e o tráfego de dados. Além
disso, poderá gerenciar melhor os fluxos de trabalho de dados entre aplicativos, bancos
de dados e análises. Visibilidade, monitoramento e alertas baseados em hub aprimoram
o gerenciamento. Essa centralização combinada com o rastreamento minucioso de APIs
do SaaS e de outras alterações nas fontes dos sistemas resulta em uma considerável redução
na complexidade de adaptação a mudanças.

O console do Cloud Integration Hub inclui status de eventos, monitoramento e alertas,
visando fornecer excelente visibilidade de todos os fluxos de trabalho de dados.

Controle a complexidade de integração com o Informatica Cloud Integration Hub
Aumente a agilidade e a eficiência da integração na nuvem e nas instalações com o Informatica
Cloud Integration Hub. Experimente hoje e gratuitamente o Cloud Integration Hub ou fale conosco
para saber mais sobre como a sua organização pode se beneficiar do Cloud Integration Hub.
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