
Folha de dados

PowerExchange for Cloud Applications
Conecte fontes e destinos de dados na nuvem 
perfeitamente pelo PowerCenter. 
Muitas organizações estão buscando uma forma de usar os dados para obter uma 
vantagem competitiva e estimular a receita, o crescimento e os lucros, melhorando, assim, 
as experiências e interações com os clientes. Como parte desse esforço de modernização, 
as organizações procuram aumentar as vantagens de aplicativos e análise baseados na nuvem 
por diversos motivos: agilidade para suportar novos aplicativos e sistemas, flexibilidade para 
gerenciar a potência de processamento durante o horário de pico e o modelo de custo.

Conforme as empresas começam a transição para a nuvem, os dados de aplicativos 
existentes on-promise devem ser integrados com os crescentes investimentos em aplicativos 
na nuvem. Fontes de dados isoladas em aplicativos na nuvem e no local, que não são 
integradas com outros sistemas nem podem ser compartilhadas dentro da organização, 
geram confusões e problemas de conformidade. 

Como é possível conectar, integrar e mover dados dos investimentos existentes no local e, 
mais recentemente, na nuvem? Como é possível estimular essas iniciativas sem diminuir sua 
produtividade e aproveitando os conjuntos de habilidades já existentes? E se você pudesse 
aproveitar seus investimentos existentes no PowerCenter e trabalhar com os dados no local, 
na nuvem, híbridos e Big Data para mantê-los confiáveis e atualizados em toda a empresa?

PowerExchange for Cloud Applications
O PowerExchange for Cloud Applications permite que você se conecte a aplicativos 
ou bancos de dados na nuvem perfeitamente sem sair do PowerCenter, da mesma forma 
que você conecta atualmente os aplicativos no local com os conectores do PowerExchange. 
Basta acessar as conexões definidas em sua conta do Informatica Cloud no designer 
do PowerCenter e acessar os objetos disponíveis no PowerCenter. 

Após a criação de seus objetos de fonte e destino na nuvem, você poderá utilizar a mesma 
funci onalidade para acessá-los nos mapeamentos, exatamente como você acessa outras 
fontes e destinos. No momento da execução, o PowerCenter utilizará automaticamente 
o Informatica Cloud para se conectar a suas fontes e seus destinos na nuvem como parte 
da execução de sua sessão.

Acesse conexões definidas pela conta do Informatica Cloud pelo PowerCenter
Com o novo 
PowerExchange for 
Cloud Applications, 
você poderá usar a 
arquitetura híbrida para 
aumentar a agilidade 
do Informatica Cloud 
no ambiente familiar 
de seu PowerCenter 
sem nenhum problema. 

Benefícios
• Permite que você mova 

ou integre rapidamente 
dados entre as fontes e os 
destinos no local e na nuvem.

• Melhora a produtividade 
e o tempo de desenvolvimento 
ao capitalizar investimentos 
e conjuntos de habilidades 
existentes para acessar 
aplicativos na nuvem. 

• Aumenta a agilidade 
do Informatica Cloud 
e a familiaridade do 
PowerCenter para acelerar 
sua transição para a nuvem.

Conecte-se ao 
Informatica Cloud de 
dentro do PowerCenter.
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Sobre a Informatica
A Informatica é 100% focada 
em dados, porque o mundo 
funciona à base de dados. 
As organizações precisam 
de soluções corporativas 
relativas a dados para nuvem, 
Big Data, tempo real e streaming. 
A Informatica é a principal 
fornecedora mundial de soluções 
de gerenciamento de dados — 
na nuvem, on-promise ou em 
ambientes híbridos. Mais de 
7 mil organizações do mundo 
inteiro usam as soluções de dados 
da Informatica para impulsionar 
seus negócios. 

Edições e complementos relacionados
Informatica PowerCenter Standard Edition
Lance sua iniciativa de integração de dados e use-a como base para programas de integração 
de dados em toda a empresa.

Informatica PowerCenter Advanced Edition
Gerencie e amplie ambientes complexos de integração de dados ao mesmo tempo que 
melhora o gerenciamento de metadados.

Informatica PowerCenter Premium Edition
Implante um ambiente de alto desempenho, altamente modulável e com grande disponibilidade 
para integração de dados críticos e que inclui monitoramento, validação e testes avançados.

Informatica PowerExchange
Conectividade segura e sem codificação com os principais aplicativos corporativos; sistemas 
de midrange, mainframe e bancos de dados; hardware orientado por mensagem; e padrões 
de tecnologia abrangendo todo o setor — por exemplo, e-mail, LDAP e serviços web.

Informatica Cloud
O portfólio do Informatica Cloud Integration permite que você se conecte facilmente a várias 
fontes de dados — na nuvem, on-promise, provenientes de dispositivos móveis e de redes 
sociais — para garantir o compartilhamento eficiente de informações corporativas relevantes 
e confiáveis.

Acesse conexões 
definidas pela conta 
do Informatica Cloud 
pelo PowerCenter


