Resumo executivo

Informatica Cloud para Microsoft Power BI
Dados alimentam percepções: Popule as ferramentas
de análises de negócios do Power BI com dados
de qualidade do Salesforce.
Informatica Cloud
• Plataforma líder do setor
em integração na nuvem,
reconhecida pelo Gartner
• Interface gráfica de usuário
(GUI) para integração de dados
intuitiva e orientada por assistente
• Conectividade predefinida
para centenas de aplicativos
empresariais, seja em instalações
ou na nuvem
• Funcionalidade pronta
para uso, sem exigência
de codificação personalizada

As empresas são desafiadas a capitalizar os novos tipos de dados disponíveis para gerar
informações valiosas sobre os negócios, aumentar a eficiência operacional e descobrir
maneiras mais inteligentes de envolver os clientes. O conjunto Power BI de ferramentas
de análises de negócios da Microsoft facilita a análise e a obtenção de conceitos expressivos
a partir de dados de negócios essenciais.
Antes de tirar proveito das vantagens do Power BI, no entanto, é preciso integrar os seus dados
confiáveis no Power BI de aplicativos como Salesforce, Netsuite e Workday. O Informatica Cloud
permite extrair o máximo de seus dados e impulsionar visualizações interativas do Power BI.
Com assistentes fáceis de usar, é possível integrar, sincronizar e gerenciar qualquer fonte
de dados, seja na nuvem ou nas instalações, e depois enviá-los a painéis de autoatendimento
do Power BI para análise.

De dados de clientes a insights de vendas em poucos cliques
Você pode começar imediatamente seus projetos no Power BI integrando automaticamente
dados do Salesforce em novos painéis do Power BI com o Informatica Cloud. A Microsoft
fornece modelos de solução para simplificar e acelerar a criação de soluções do Power BI
em seus aplicativos. Esses modelos para início rápido guiam você pelo processo de agregar
seus dados a relatórios atraentes.
O modelo de solução Informatica Power BI Sales Management para Salesforce fornece uma
solução de ponta a ponta, enterprise-ready, dimensionável e segura que facilita a integração
de dados em novos painéis do Power BI para dados de vendas mais precisos. Não é preciso
começar do zero. Com apenas alguns cliques é possível transmitir dados para o Power BI
e estabeleça um painel de visualização do Power BI, sem precisar de auxílio da TI.

Principais recursos
• Traga facilmente dados do Salesforce (incluindo o acesso Bulk API) para o Azure SQL

ou SQL Server através da interface de usuário arrastar e soltar, baseada em assistente
• Transfira todos ou alguns de seus dados (incluindo extratos incrementais) com assistentes

passo a passo intuitivos de serviços de replicação de dados
• Implemente e opere automaticamente trabalhos de integração no Informatica Cloud
• Personalize ou adicione trabalhos de integração existentes rapidamente para adequar-se

a qualquer requisito personalizado

Benefícios principais
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 em instalações,
na nuvem e na internet, inclusive
em redes sociais.

Seus painéis do Power BI são tão bons quanto os dados inseridos neles. O Informatica Cloud
pode extrair facilmente dados de seus sistemas corporativos para oferecer uma visão mais
abrangentes sobre o seu cliente.
Líder do setor: o Informatica Cloud é o fornecedor líder mundial de mercado de iPaaS
(plataforma de integração como um serviço) e fornece uma plataforma de integração
na nuvem completa que combina aplicativos e integração de dados.
Integração comprovada com o Salesforce: mais de 3.500 empresas usam o Informatica Cloud
para sincronizar automaticamente os dados do Salesforce com fontes de back-office, SaaS
e em instalações.
Econômico: O Informatica Cloud reduz o preço total de propriedade com economias na nuvem
em escala.
Dimensionável: oferece suporte a volumes de dados heterogêneos e imensos.
Conectividade ampliada: enriqueça os painéis do Power BI com dados de sua organização
com uma conectividade predefinida para mais de 150 aplicativos de SaaS e nas instalações.

Tire o máximo do seu investimento no Power BI
Extraia mais do seu investimento no Power BI desbloqueando dados de outras fontes na nuvem
e nas instalações com nossos conectores predefinidos. A partir da integração de dados de seus
sistemas de CRM, ERP, além de outros sistemas de negócios, você conquistará um nível mais
detalhado de conhecimento dos seus negócios.
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