Resumo executivo

Informatica Intelligent Cloud
Services for Salesforce®
Benefícios principais
• Oferecido pela plataforma de
integração como um serviço
(iPaaS) líder no mercado
• Conecta rapidamente qualquer
nuvem do Salesforce a aplicativos
de nuvem externa e no local por
meio de conectores nativos internos
• Obtém dados confiáveis de fontes
de dados em nuvem, no local, de
mídias sociais e de big data para
cada nuvem do Salesforce

A solução líder em gerenciamento de dados empresariais em nuvem para
Salesforce.
Mais de 7.000 organizações usam o Informatica Intelligent Cloud Services para obter dados limpos
e confiáveis de fontes na nuvem, no local, de mídias sociais e de big data, a fim de fornecê-los a cada
nuvem do Salesforce capacitando usuários de negócios, administradores e TI, agilizando o retorno
do investimento nas iniciativas de vendas, serviços, marketing, análises e plataforma.
Controle a complexidade de dados do Salesforce
As soluções baseadas em funções da Informatica abrangem todas as situações de uso de dados
do Salesforce na nuvem, incluindo integração, qualidade de dados, gerenciamento de dados de teste
em nuvem e visibilidade de 360° do cliente, em uma escala comprovada de mais de 500 bilhões de
transações em nuvem processadas mensalmente – tudo habilitado pela plataforma de integração
como um serviço (iPaaS) líder de mercado, que ajuda você a conquistar seus clientes e explorar
todo o potencial de seus investimentos no Salesforce.
Potencialize os dados do Salesforce com tranquilidade
O Informatica Intelligent Cloud Services permite que você se conecte facilmente a várias fontes
de dados – em nuvem, no local, provenientes de dispositivos móveis e de redes sociais – para
garantir o compartilhamento eficiente de informações relevantes e confiáveis do Salesforce.
O Informatica Cloud Data Integration também vai além dos fornecedores de integração de dados
ponto a ponto tradicionais, oferecendo o conjunto mais completo de integração dos dados em
nuvem para padrões em lote e tempo real, qualidade de dados, gerenciamento de dados mestres
e aplicativos de teste de gerenciamento de dados.
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SOBRE A INFORMATICA

Aproveite o potencial dos dados de seus dados inteligentes

A transformação digital está
mudando nosso mundo. Como
líder no gerenciamento corporativo
de dados em nuvem, estamos
preparados para ajudá-lo a abrir
caminho 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.

O Informatica Intelligent Cloud Services conecta rapidamente qualquer nuvem do Salesforce
a aplicativos em nuvem e no local, com conectores nativos internos. Informatica Cloud Test Data
Management, Cloud Data Quality e Customer 360 for Salesforce mantêm seus dados seguros,
limpos e unificados para qualquer nuvem do Salesforce. E o Cloud Integration Hub fornece uma
alternativa de abordagem de "publicação/assinatura" para simplificar e otimizar a integração de
dados em organizações com muitos pontos de extremidade ou várias organizações de força de
vendas que necessitem compartilhar informações.
Sales Cloud
Crie mais oportunidades de vendas, aumente a agilidade e reduza os custos operacionais por
meio da sincronização do seu front-office Sales Cloud com o back-office do SAP, do Oracle EBS
ou do NetSuite
Service Cloud
Estimule a lealdade dos clientes fornecendo serviços exemplares por meio da unificação de seus
dados, o que permite que você tenha uma visão de 360 graus de cada um deles. Integre os dados
de clientes do com sistemas legados para juntar todas as pontas soltas em tempo real e se tornar
uma verdadeira empresa orientada ao cliente.
Marketing Cloud
Conecte o Marketing Cloud a qualquer fonte de dados externa e também, automaticamente, limpe
e valide os dados externos para obter um direcionamento mais preciso aos clientes e campanhas
de maior ROI.
Analytics Cloud
Obtenha dados limpos e relevantes de todos os seus sistemas principais de negócios pelo Analytics
Cloud com o fim de fornecer dados precisos e confiáveis para análises de autoatendimento
Commerce Cloud
Possibilite soluções comerciais em tempo real para se conectar continuamente a serviços de negócios
como sistemas fiscais, inventário de validação de endereço e envios com o fim de fornecer uma
solução comercial completa.
Plataforma Salesforce
Estenda os aplicativos personalizados e criados com base na plataforma para conectar facilmente
as fontes de dados em nuvens externas e no local. Disponibilize automaticamente áreas restritas
fornecendo os dados de teste corretos em questão de minutos, e não dias, liberando os
desenvolvedores para se concentrarem em inovações.
Comece com uma versão de teste em Informatica.com/cloudtrial.

Informatica Intelligent Cloud Services para clientes Salesforce incluem:
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