
Resumo executivo

Acelere a modernização com um hub 
de integração de dados híbridos

Superação dos desafios de modernização de análises e aplicativos, 
adotando simultaneamente a nuvem e o Big Data 
Muitas organizações trabalham arduamente para adotar mais rapidamente novas análises, aplicativos, nuvem 
e Big Data e, ao mesmo tempo, fornecer às equipes de áreas de negócios os dados de que precisam. À medida 
que se determina o ritmo das alterações tecnológicas e da concorrência, as organizações enfrentam vários 
desafios relacionados à capacitação das empresas via dados. Muitas organizações criaram um grande número 
de interfaces ponto a ponto na infraestrutura de dados, as quais são difíceis de gerenciar e mudar rapidamente. 

Como resultado, fica difícil modernizar sistemas 
analíticos e operacionais, a fim de incorporar e obter 
os benefícios oferecidos por novas análises, aplicativos, 
nuvem e Big Data. 

Há uma enorme mudança em andamento dentro 
da infraestrutura de TI da maioria das organizações, 
à medida que aplicativos e análises são modernizados. 
No entanto, sem uma abordagem centralmente 
gerenciada e organizada, a mudança é refreada ou se 
torna impossível devido às interdependências existentes 
nos pipelines de dados de suas organizações. De fato, 
elas podem inclusive não ter consciência dos vínculos 
e das implicações, até que algo se rompa. Portanto, 
a introdução, a consolidação e a aposentadoria de 
aplicativos, além do fornecimento de dados de alta 
qualidade em todos os sistemas analíticos, podem ser 
projetos com enormes exigências de tempo e recursos 
– e com muitos riscos ao cronograma. 

Nuvem e Big Data fornecem muitas oportunidades que 
as empresas podem aproveitar. A maioria das organizações adotou pelo menos alguns aplicativos SaaS (software 
como serviço), como Salesforce.com ou Workday, mas poucas os integraram totalmente com a malha de dados 
central de suas organizações. As empresas estão buscando uma solução para vincular suas soluções – e um hub 
de dados é essa solução moderna.

Acelere o tempo de produção de programas de modernização 
e, ao mesmo tempo, crie a base para a agilidade futura
Reconhecendo os desafios que as organizações enfrentam para pôr em ação todos os seus dados, e com 
eficiência, a Informatica desenvolveu uma abordagem de próxima geração para a integração de dados. 

O Data Integration Hub trata desse desafio organizacional global com um moderno sistema de orquestração 
para gerenciar, de maneira centralizada, todo o potencial de conectividade, desempenho e confiabilidade do 
PowerCenter, da Transformação de Dados, do Informatica Cloud, do Gerenciamento de Big Data, da Qualidade 
de Dados e do Mascaramento de Dados – tudo como um único sistema.
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O Data Integration Hub estende e adapta o conceito de publicação/assinatura, que é bem 
conhecido na área de sistemas de mensagens, para fins de integração de dados. Em vez 
de pacotes diminutos com tamanhos em kilobytes, o Data Integration Hub pode processar 
e fornecer entrega just-in-time inclusive dos conjuntos mais volumosos de dados para todos 
os sistemas que os consomem, independentemente de onde residam (nas instalações da 
empresa ou na nuvem), sem comprometê-los.

Com o Informatica Data Integration Hub, as organizações podem alcançar novos ápices de 
produtividade e eficiência, ao mesmo tempo que integram, de modo otimizado e consistente, 
a nuvem e o Big Data à infraestrutura de dados, visando obter o máximo impacto nos negócios. 

Novidades do hub de integração de dados 
• Um hub ágil e eficiente de dados de publicação/assinatura, estendido para nuvem 

e Big Data, para gerenciar fluxos de trabalho de dados em qualquer lugar

• Conectividade integrada e processamento em nuvem para conectar mais de 100 SaaS 
e sistemas analíticos de nuvem, por meio do Informatica Cloud

• Integração otimizada do Gerenciamento de Big Data da Informatica para fornecer alto 
desempenho, processamento de dados eficiente e storage no Hadoop

• Visibilidade e gerenciamento de fluxos de trabalho de integração de dados – na transposição 
para nuvem, Big Data e sistemas tradicionais

Benefícios principais
• Acelera o tempo de produção de análises e projetos de modernização de aplicativos

• Fornece acesso de autoatendimento de áreas de negócios aos dados confiáveis 
e centralmente gerenciados

• Aumenta a agilidade e a eficiência por meio da exclusiva integração de dados 
baseada em hub 

• Impulsiona a adoção e o uso empresariais de ferramentas de autoatendimento por meio 
de assistentes fáceis de usar e das interfaces do usuário baseadas na Web para publicação 
e assinatura de dados 

• Permite flexibilidade para adotar a maioria dos mecanismos adequados de processamento 
de dados para o fluxo de trabalho: PowerCenter, Informatica Cloud, ou Gerenciamento 
de Big Data

• Fornece automaticamente dados just-in-time – em lotes ou em integrações periódicas – 
a todos os sistemas que os consomem, no formato correto 

• Inclui os recursos de qualidade e mascaramento de dados da Informatica, de maneira 
alinhada, para publicações

• Fornece visibilidade, monitoramento e alertas inigualáveis em todos os fluxos de dados, 
para melhorar a capacidade de gerenciamento e governança 

Com o Informatica Data Integration Hub, as organizações podem avançar, de maneira segura, 
com análises e projetos de modernização de aplicativos. Integre novos aplicativos e análises 
nas instalações da empresa, na nuvem e no Hadoop, usando uma abordagem sistemática 
e gerenciada para acelerar a potencialização das vantagens competitivas de todos os dados.

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.


