
Resumo executivo

Informatica MDM Cloud Edition
Impulsione o retorno rápido dos investimentos com 
o MDM líder do setor, utilizando-o como um serviço 
de assinatura hospedado.
Há anos que dados fragmentados criam problemas significativos e interrompem processos 
de negócios. O Gerenciamento de Dados Mestres (MDM) fornece uma visão única, confiável 
e completa dos dados essenciais aos negócios. Ele capacita as empresas fornecendo dados 
confiáveis sobre clientes, produtos, fornecedores, locais etc., bem como uma visão de 360o 
de todos os relacionamentos entre eles. 

O desafio
Os programas de MDM lutam para alcançar e manter o engajamento da empresa e o valor 
mensurável aos negócios. Embora algumas das dificuldades inerentes a estas questões relaciona-
das ao MDM possam ser atribuídas à ausência do apoio de executivos e à transformação cultural 
necessária, uma preocupação importante é a falta de agilidade e de suporte à infraestrutura, 
fatores necessários para que a TI possa acelerar as inovações dos negócios. 

O apoio de executivos ao MDM pode ser trabalhado com um business case sólido e focado em 
resultados. Entretanto, a aquisição de habilidades e o suporte à infraestrutura exigidos para 
a implementação do MDM continua sendo um desafio para muitos profissionais. Com o objetivo 
de resolver estas questões, os executivos de áreas de negócios buscam maneiras de simplificar 
ou contornar totalmente o processo de provisionamento de infraestrutura, para poder focar nos 
recursos de MDM que transformam os dados em valores tangíveis. Os líderes de MDM também 
trabalham arduamente para obter o suporte essencial a manutenções e atualizações, a fim 
de potencializar os recursos mais modernos e avançados oferecidos pela solução MDM.

A solução
Projetos bem-sucedidos de MDM se concentram em impulsionar o valor por meio da criação 
de uma fonte confiável de informações seguras. Executivos de TI que dirigem a implementação de 
MDM devem focar sua energia na integração, na garantia da qualidade e na operacionalização 
da governança de dados, assim como na entrega segura de insights para os sistemas opera-
cionais e analíticos. A automação do provisionamento da infraestrutura de MDM com base nas 
necessidades do projeto e também o gerenciamento e a manutenção econômicos do ambiente 
de MDM liberarão a TI para se concentrar em impulsionar o valor que pode ser obtido com 
a utilização dos dados mestres. 

O Informatica MDM Cloud Edition capacita as empresas fornecendo na nuvem dados essenciais 
e confiáveis sobre clientes, produtos, fornecedores e locais, bem como uma visão completa 
de todos os relacionamentos entre eles. Os recursos amplamente reconhecidos da abordagem de 
plataforma da Informatica, somados à agilidade do Amazon Web Services (AWS), podem fazer 
frente aos desafios de MDM específicos de cada organização. O Informatica MDM Cloud Edition 
inclui opções de integração de dados incorporados, qualidade de dados e gerenciamento 
de processos de negócios. Ele permite que as organizações possam:

• Eliminar custos de infraestrutura e reduzir custos de manutenção

• Minimizar riscos de gerenciamento de instalações complexas de MDM

Benefícios da solução
O Informatica MDM Cloud 
Edition combina os recursos 
do Informatica MDM, líder 
de mercado, com a agilidade 
do Amazon Web Services

• Concentre-se nos negócios; 
deixe o gerenciamento  
de TI para os especialistas

• Elimine o gerenciamento 
de riscos de instalações 
complexas de MDM para 
reduzir seu custo mensal

• O melhor MDM com 
atualização automática para 
que você possa aproveitar  
os recursos mais recentes

• O melhor serviço da empresa 
nº 1 em lealdade do cliente 

• Obtenha os melhores insights 
a partir de um volume maior 
de dados, sem correr riscos
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• Potencializar automaticamente os recursos e aprimoramentos mais recentes da solução 
MDM da Informatica, e

• Obter os benefícios do Informatica MDM combinado à premiada segurança de dados, 
a fim de garantir que os dados essenciais aos negócios fiquem seguros na nuvem.

Organizações líderes em serviços financeiros, assistência médica, varejo, governo e outros seto-
res usam o Informatica MDM para cortar custos, aumentar receitas por meio do aprimoramento 
de suas operações e tomar decisões mais bem fundamentadas em toda a empresa. 

Principais recursos
Combine o poder do Informatica MDM com a velocidade e a agilidade 
do Amazon Web Services
O Informatica MDM Cloud Edition acelera a velocidade de implantação do MDM e potencializa 
a abordagem simples e do tipo "pay-as-you-go" do AWS, eliminando assim o investimento 
antecipado em infraestrutura. Independentemente de você estar em uma grande corporação, 
uma empresa média ou uma pequena, esse modelo de preço possibilitará aproveitar todos os 
benefícios do Informatica MDM. Além disso, o AWS fornece uma infraestrutura massiva e global 
de nuvem que lhe permitirá ser ágil e inovador e, ainda assim, pagar apenas pela capacidade 
que utilizar. 

Atualização automática para aproveitar os recursos mais recentes 
Com o Informatica MDM Cloud Edition, as organizações obtêm todos os recursos do Informatica 
MDM juntamente com atualizações e correções automatizadas. Isso significa que você não 
precisará mais se preocupar com a atualização do Informatica MDM, nem mesmo com as 
atualizações de segurança. Dessa forma, você ficará livre para se concentrar em outros aspectos 
importantes da implementação do MDM. Isso também permite aproveitar os aprimoramentos, 
os recursos e as funcionalidades mais modernos e avançados que a Informatica disponibiliza 
a cada versão.

Redução de custos de manutenção e despesas de TI
Com o Informatica MDM Cloud Edition, o gerenciamento de TI é agora responsabilidade 
da Informatica. Elimine as despesas com equipes de infraestrutura e, assim, reduza as taxas 
mensais. Este é o método mais econômico para usar, manter e atualizar o seu sistema MDM, 
reduzindo consideravelmente as despesas de TI da empresa.

Aproveite todos os recursos de MDM 
O Informatica MDM Cloud Edition oferece todos os recursos que uma instalação on-premise 
do Informatica MDM ofereceria. Ele incorpora as soluções líderes de mercado da Informatica 
em qualidade e integração de dados e gerenciamento de processos de negócios para permitir 
uma visão completa de clientes, produtos, fornecedores e outros dados mestres essenciais 
aos negócios. A premiada segurança de dados da Informatica, combinada à segurança 
operacional e física de várias camadas da Amazon, garante a integridade e a segurança 
dos seus dados na nuvem.

Sobre a Informatica
A Informatica é uma fornecedora 
líder e independente de software 
focada em inovações transforma-
doras 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 hospe-
dados on-premise, na nuvem e na 
internet, inclusive em redes sociais.


