Os 10
principais

Pontos a serem considerados com a integração
de aplicativos e dados
do Salesforce
Deseja integrar o Salesforce com outros dados e aplicativos? Veja uma lista de
considerações para maximizar o valor dos dados críticos aos negócios do seu CRM.
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Quais dados e aplicativos você
está conectando?
Você pode ter várias instâncias
do Salesforce, além de fontes
de dados externas para integrar.

Você está sincronizando em lote,
dados em tempo real ou ambos?
Certiﬁque-se de ter as duas opções para
sincronizar os dados de nível corporativo
em lotes e use sincronizações de dados
em tempo real para volumes menores
de dados.
Quem os está usando e quais são
suas habilidades?
Uma interface do usuário de arrastar
e soltar pode economizar tempo e dinheiro.
Sua solução de integração deve capacitar
os usuários corporativos e diminuir
a dependência no departamento de TI.
Qual é a qualidade dos seus dados?
Certiﬁque-se de que seus dados sejam
limpos, deduplicados e validados.
Assim, você pode conﬁar nos dados
que está usando para tomar decisões.

Seus dados estão catalogados
para facilitar a disponibilidade
e a visibilidade?
Use um catálogo de dados inteligente
para fornecer ordem, visibilidade
e rastreamento dos dados disponíveis
para seus usuários.
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On-Premises, SaaS, ou Híbrido?
Saiba qual local é melhor para seus dados
hoje e no futuro - on-premise, na nuvem
ou em ambos.

Os usuários têm uma visão completa
dos dados?
Certiﬁque-se de que os aplicativos e repositórios
de dados que contêm os dados dos seus clientes
sejam fáceis de acessar, conectar e extrair dados ao mesmo tempo em que atendem às diretrizes
de conformidade e privacidade.
Os dados são sincronizados de forma
unidirecional ou bidirecional?
Ao usar várias instâncias do Salesforce,
regional e globalmente, saiba que você
pode sincronizar o fluxo de dados
de forma unidirecional ou bidirecional.
Seus dados estão governados
e em conformidade?
Para conjuntos de dados conﬁdenciais,
como informações ﬁnanceiras, tenha
um plano de governança e conformidade.

Preparação para o futuro versus
flexibilidade?
Use uma solução de gerenciamento de
dados corporativos que ofereça preparo
para o futuro e flexibilidade. A Informatica
oferece os benefícios de longo prazo de uma
plataforma, bem como a simplicidade
de uma solução de última geração.

Saiba mais sobre as soluções da Informatica para maximizar seus investimentos
no Salesforce em www.informatica.com/salesforce
https:/ www.informatica.com/br/products/cloud-integration/connectivity/salesforce-connector.html#fbid=xroU8ZlmGCl

