
Resumo executivo

Informatica GDSN Accelerator for MDM - 
Product 360

Durante todo o ciclo de vida de um produto, as informações são necessárias em diversas 
situações. Os fabricantes e as marcas devem criar e atualizar constantemente os dados 
de seus produtos. Informações confiáveis e mesmo detalhadas de produtos são necessárias 
para manter a conformidade com as mudanças nas regulamentações e atender ao aumento 
das expectativas dos consumidores, que solicitam acesso imediato a elas através de vários 
canais. Mas a qualidade e a integridade dos dados dos produtos estão em risco devido 
à natureza dos silos de aplicativos que hospedam esses dados. Distribuidores, revendedores 
e operadores que comercializam esses produtos enfrentam constantes desafios com dados 
insuficientes e imprecisos em seus depósitos, lojas ou canais on-line, confundindo os envolvidos 
nas compras ou vendas. Esse aspecto se agrava com as dificuldades enfrentadas em diferentes 
regiões geográficas para fazer negócios, tanto B2B quanto B2C.

Compartilhe facilmente dados de produtos via GDSN* 
O Informatica Accelerator é um complemento do Informatica Master Data Management (MDM) - 
Product 360. Ele fornece uma interface para acessar o conjunto de dados de gerenciamento 
de itens 1WorldSync e ajuda as organizações a trocar, atualizar e sincronizar os dados 
de produtos de forma segura e contínua com seus parceiros comerciais, de acordo com 
os padrões definidos pela Global Standards One (GS1). 

Integrado ao aplicativo Product 360, esse complemento oferece suporte a fabricantes 
e revendedores para o compartilhamento de dados precisos e de alto padrão com seus parceiros 
comerciais, via GDSN. Ele também ajuda a atender aos regulamentos e padrões suportados 
globalmente para manter a singularidade, a classificação e a identificação. 

Os dados de produtos podem ser facilmente transferidos para o conjunto de dados, de forma 
a possibilitar o controle total do compartilhamento de informações com qualquer parceiro 
comercial específico ou com todos os destinatários de um mercado-alvo. A solução oferece 
grande flexibilidade para mapear atributos de itens para os padrões GDSN e pode ser adaptada 
às necessidades específicas dos clientes, fornecendo, por exemplo, campos opcionais ou 
específicos do setor. 

O Accelerator também permite reduzir o custo da criação de integrações de ponto a ponto 
e acelera o lançamento de novos produtos graças a informações mais precisas e atualizadas 
sobre eles. 

* Global Data Synchronization Network (GDSN) 

O Accelerator
• ... integra-se ao Informatica 

MDM - Product 360

• ... permite o mapeamento 
flexível dos atributos de itens 
de acordo com o padrão 
GS1 GDSN

• ... possui a certificação 
de gerenciamento de itens 
1WorldSync

• ... fornece fluxos de trabalho 
previamente criados para 
orquestração e coreografia

• ... proporciona visibilidade 
de ponta a ponta das 
publicações, notificações 
e confirmações de itens

A Informatica é um parceiro 
de soluções certificado pela 
1WorldSync. A 1WorldSync 
é o principal provedor de soluções 
globais de conjuntos de dados 
e redes de informações 
de produtos. 
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Por que Informatica para GDSN/1WorldSync?
O Informatica GDSN Accelerator para MDM – Product 360 oferece muitos benefícios, tanto 
para os fabricantes quanto para os revendedores, sincronizando os dados de produtos via 
GDSN.

A solução da Informatica 
oferece... Resultando em...

• Possibilidade de compartilhar 
e atualizar informações 
de produtos em tempo real 
com os parceiros comerciais 
via GDSN

• Troca automática entre fontes 
e destinatários de dados 

• Suporte para atingir 
a conformidade normativa

• Processos simplificados e acelerados de configuração 
de itens 

• Redução significativa dos esforços manuais 

• Maior eficiência e melhor colaboração com 
parceiros comerciais 

• Conformidade com as regras do European Food 
Information Regulation FIR EU 1169/2011 e da US 
Food and Drug Administration (FDA), por exemplo 

• Habilidade aprimorada de análise dos dados GDSN

• Acesso a uma única fonte 
totalmente confiável

• Capacidade de atender 
à demanda dos consumidores

• Agilidade no tempo de lançamento no mercado 
e no tempo de prateleira para produtos novos 
ou com atributos modificados, como ingredientes 
ou tamanhos de embalagem.

• Informações de produtos consistentes, atualizadas 
e completas em todos os canais de vendas. 

• Informações de produtos cada vez mais detalhadas

• Dados de produtos consistentes 
e de alta qualidade em toda 
a cadeia de suprimentos 

• Soluções imediatas 
de gerenciamento de erros 
e validações 

• Maior precisão dos pedidos

• Redução de erros nas faturas e na quantidade 
de processos duplicados

• Redução dos custos da cadeia de suprimentos

• Solução dos problemas de qualidade dos dados 
antes do compartilhamento de informações

Para obter mais informações, visite o site www.informatica.com/Product360.

Benefícios para a área 
de Suprimentos*
• Redução de 2 a 6 semanas, 

em média, no tempo 
de prateleira

• Melhora de 67% 
na administração de pedidos 
e itens

• Redução de 25% a 55%, 
em média, dos problemas 
relacionados a dados de itens 
no processo de vendas

Benefícios para a área 
de Vendas*
• Melhora de 50% 

na administração de pedidos 
e itens

• Redução de 40% na rejeição 
do cupom no caixa 

• Redução de 30% nos esforços 
de gerenciamento de dados

• Melhoria na disponibilização 
do produto na prateleira, com 
redução de itens em falta no 
estoque de 8% para 3% 

*Fonte: GS1, Bélgica 

Sobre a Informatica
A Informatica é uma fornecedora 
líder e independente de software  
focada em inovações transfor-
madoras para o futuro em todos os  
assuntos relacionados a dados.  
Organizações do mundo todo 
contam com a Informatica para 
maximizar seu potencial de infor-
mações e apoiar suas principais 
necessidades de negócios. Mais 
de 5.800 empresas dependem da 
Informatica para potencializar seus 
ativos de informação hospedados 
on-premise, na nuvem e na inter-
net, inclusive em redes sociais.

www.informatica.com/Product360

