
D A T A S H E E T

Você suspeita que seu ambiente PowerCenter não está funcionando com desempenho 

máximo? Você quer saber se há configurações que podem ajudá-lo a melhorar ainda mais 

o rendimento? Você se preocupa com o uso de padrões de desenvolvimento em toda a 

gama de projetos e por todos os desenvolvedores que usam o repositório PowerCenter? Você 

acredita que pode haver no repositório um número excessivo de objetos, que sobrecarrega 

desnecessariamente os administradores?

O grande desafio dos departamentos de TI hoje é extrair o máximo de valor dos investimentos feitos 
em todas as áreas da empresa. As características e capacidades do PowerCenter tem aumentado 
no mesmo ritmo que a quantidade e complexidade dos projetos. Mas tamanho e complexidade 
trazem riscos. O risco de que equipes de desenvolvimento em constante expansão não aperfeiçoem 
as configurações de desempenho em todas as oportunidades. O risco de que a conformidade com 
padrões varie de projeto a projeto. O risco de que objetos sejam criados e abandonados durante o 
ciclo de desenvolvimento otimizado, elevando a carga administrativa.  

Em resultado disso, você pode ter:

Ciclos de desenvolvimento que se prolongam além do esperado.•	

Administradores que precisam trabalhar após o expediente para fazer migrações e gerenciar usuários.•	

Lentidão nos processos de dados, a despeito da capacidade do hardware.•	

Brechas de segurança que comprometem dados confidenciais.•	

Ao fazer uma integração de dados de categoria internacional na sua organização, é importante que 
você aplique as opções de configuração corretas em todo o repositório PowerCenter e utilize as 
práticas recomendadas de desenvolvimento e execução de tarefas de integração de dados.

O Informatica PowerCenter Health Check pode ajudá-lo.

Informatica PowerCenter Health Check  
Avalie a saúde do seu ambiente PowerCenter e maximize os benefícios do seu  
investimento

BENEFÍCIOS

Aumenta a eficiência operacional  •	
e do suporte

Acelera o processo de •	
desenvolvimento

Aumenta ROI do ambiente existente•	

Otimiza as configurações de •	
seguranca

Figura 1: Exemplo de pontuação do Performance Health Check
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PowerCenter Health Check 

Overall Score 
Below is the overall rating for the 4 major categories of Health Check Items. Any score below a 3.0 signifies one or more areas
that may signal an area of your implementation that may need to be addressed. See the detailed checks and ratings by area in 
the sections to follow. 

Area Score (Out of 3)
Architecture 2.2

 Maintenance 2.6
Performance 1.8

Standards 1.0

Rating key: 

0.0 to 1.5 :   Warnings identified in more than 50% of the checks. More investigation highly recommended 
1.5 to 2.5 :   Warnings identified in 25-50% of the checks.  Area requires more investigation. 
2.5 to 3.0 :   Warnings in 25% or less of the checks.  Area needs minimal attention. 
3.0 : All Checks passed 
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Com base na sua experiência ajudando milhares de clientes em seus projetos de PowerCenter, a 
área de serviços da Informatica (Informatica Professional Services) criou o Informatica PowerCenter 
Health Check, uma ferramenta que revela as áreas passíveis de melhoria no seu ambiente. Trata-se 
de um programa potente, que extrai informações do seu repositório para identificar e analisar tanto 
os possíveis problemas quanto as práticas bem-sucedidas no seu ambiente. 

Depois de enviar à Informatica os arquivos de backup do repositório e domínio por meio de FTP 
seguro, o PowerCenter Health Check analisa as principais estatísticas e informações do seu ambiente 
e, em seguida, destaca as áreas com problemas potenciais e com oportunidades de melhoria. 

Você tem a possibilidade de revisar e discutir os resultados do Health Check com um consultor 
da Informatica Professional Services, que proporcionará uma visão mais profunda e oferecerá 
recomendações para melhorar a saúde do seu ambiente PowerCenter.  

Com o PowerCenter Health Check, você otimizará suas configurações de segurança, parâmetros 
de sistema e o seu ambiente de desenvolvimento em um processo simples, que maximiza o seu 
desempenho e possibilita tirar o máximo proveito do seu investimento com o PowerCenter.

Faça uma revisão do seu ambiente para identificar 
oportunidades de melhoria
O Health Check faz uma revisão abrangente do seu ambiente em áreas chave relacionadas 
ao desempenho, manutenção, padrões e arquitetura. O produto dessa revisão é um relatório 
que apresenta os resultados obtidos nas áreas acima por meio de pontuação e traz também 
uma descrição do que foi incluído na revisão e do significado da pontuação, indicando se há 
necessidade de tomar ações corretivas ou aprofundar a investigação. 
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Desempenho
Analisa as configurações do seu repositório 
que podem estar prejudicando a capacidade 
de processar um volume maior dados em 
menos tempo:

Configurações de memória•	

Complexidade de mapas•	

Opções de rastreamento de dados (trace)•	

Manutenção
Analisa itens que podem colocar o seu 
repositório em risco ou criar ineficiências  
na administração do seu ambiente:

Método de segurança•	

Uso de grupos•	

Objetos inválidos•	

Tamanho do histórico•	

Objetos duplicados•	

Padrões
Analisa a consistência entre objetos do 
repositório para garantir que a estrutura dos 
metadados tornará as manutenções futuras 
mais fáceis:

Uso de descrições de objetos•	

Nomes padrão de objetos•	

Arquitetura
Analisa as escolhas de arquitetura que não 
seguem as práticas recomendadas para os 
ambientes de alto desempenho:

Alertas de domínio•	

Caminhos de arquivos em hardcoded•	

Uso de pasta compartilhada•	

Configuração de Grupo de segurança/•	
Usuário

BENEFÍCIOS
Acelera o desenvolvimento

Avalie a falta de conformidade com padrões •	
e a redundância entre os objetos do seu 
repositório para garantir que seus metadados 
foram estruturados de modo a facilitar os 
processos de desenvolvimento e manutenção. 

Aumente o ROI do ambiente existente

Identifique os problemas de desempenho •	
relacionados a memória, caches 
simultâneos e configurações de logs que 
podem estar prejudicando o desempenho 
do seu ambiente.

Otimize as configurações de segurança

Identifique conexões duplicadas ou •	
inativas, que podem ser um sinal de 
problemas de segurança. 

Diminua os custos de operação e suporte 

Identifique redundâncias e descubra •	
oportunidades para uma manutenção  
mais efetiva do repositório. 

Fale com o Informatica Professional Services 
para verificar a saúde dos seus repositórios 
PowerCenter com o PowerCenter Health 
Check e ganhe a tranquilidade de saber que 
o seu ambiente foi configurado de acordo 
com as melhores práticas e técnicas de 
desenvolvimento. 

SOBRE A INFORMATICA
A Informatica Corporation (NASDAQ: INFA) é a 
líder independente em software de integração 
de dados. Empresas em todo o mundo 
ganham vantagem competitiva na economia 
global atual com a disponibilidade de 
informações relevantes, confiáveis e em tempo 
para suas principais dedisões de negócios. 
Mais de 3.900 companhias do mundo inteiro 
utilizam as soluções da Informatica para 
acessar, integrar e garantir a confiabilidade 
dos dados mantidos na companhia e em 
nuvem via internet. Para mais informações, acesse www.informatica.com/br.


