Resumo da solução

Gerencie de forma estratégica
e aproveite o valor real
dos dados de referência
Benefícios

Gerencie dados de referência para obter mais conformidade e relatórios

• Habilita o autoatendimento
dos usuários de negócios para
obter vantagem competitiva
e de conformidade

melhores

• Remove a sobrecarga operacional
para economizar tempo e dinheiro
• Uma solução dimensionável na
nuvem para acelerar a obtenção
de resultados das iniciativas
de MDM

Dados de referência são chamados de diversos nomes: valores de consulta, código de referência,
tabelas de código, hierarquias de referência. Mas não importa como você os chame, gerenciar
de forma estratégica os tipos comuns de código é essencial para aproveitar o valor real dos
valores de referência. Uma estratégia robusta de gerenciamento de dados de referência ajuda
a evitar problemas graves de qualidade de dados que afetam relatórios, conformidade normativa,
transações e, finalmente, sua capacidade de entender seus dados.
®
O Informatica MDM–Reference 360 permite às organizações aproveitar facilmente os dados

de referência comuns de clientes, produtos, e fornecedores. O que é ainda melhor, o Reference 360
fornece um módulo de autoatendimento que permite aos usuários de governança definir novos
conjuntos e regras de dados de referência sem passar por um ciclo de gerenciamento de versão
com alto consumo de recursos de TI.
O MDM–Reference 360 é um aplicativo líder do setor completamente habilitado para a nuvem
e alimentado por dados mestres que é fácil de configurar, fornece gerenciamento completo
do ciclo de vida para dados de referência e permite autoatendimento aos usuários de negócios.
A solução é composta de:
• Uma interface de usuário fácil de usar, configurável e voltada para usuários de negócios
• Gerenciamento por autoatendimento de dados de referência para usuários de negócios
• Fluxos de trabalho de aprovação e publicação baseados em funções
• Gerenciamento completo de ciclo de vida com recursos de importação, gerenciamento
de hierarquias, criação de versão e exportação
• Flexibilidade e agilidade da nuvem
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Figura 1: O Reference 360 centraliza os dados de referência da empresa para usuários e aplicativos operacionais e de análise.

Principais recursos
Recursos completos na nuvem
Somente a Informatica consegue dar suporte ao nível de desempenho, escalabilidade
e produtividade necessário para gerenciar centralmente informações de dados de referência
complexos em um ambiente de nuvem. Fornecida através do Informatica Intelligent Cloud
ServicesSM, a solução Informatica MDM–Reference 360 oferece recursos e capacidades
completos em conjunto com atualizações e correções automatizadas para entregar os mais
recentes aprimoramentos, recursos e funcionalidades.
Plataforma de dados modular de ponta a ponta
Cresça na velocidade de suas demandas de negócios. Projetado para usuários de negócios
e administradores de dados, o MDM–Reference 360 é um aplicativo criado a partir do
Informatica MDM, a única plataforma modular de gerenciamento de dados de ponta a ponta
do mercado. Inclui as melhores capacidades do setor para correspondência e mesclagem,
qualidade e governança de dados, integração de dados, gerenciamento de processos
de negócios, segurança de dados e Data as a Service em uma única solução.
Uma verdadeira visão em 360° dos dados
O MDM–Reference 360 centraliza os dados de referência essenciais para sua organização.
Conectores e adaptadores de dados específicos do setor ajudam a padronizar, limpar e
agrupar dados de organizações de saúde (HCO), fornecedores de assistência médica (HCP)
e pagadores a partir de origens de dados internas e externas. Visualizações com painéis e gráficos
disponibilizam dados significativos específicos do setor para usuários de negócios pelo portal
de autoatendimento.
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Sobre a Informatica

Principais benefícios

A transformação digital
muda expectativas: melhor
serviço, entrega mais rápida
e com menos custos.
As empresas precisam mudar
para continuar relevantes,
e a solução está nos dados.

Preparar usuários de negócios

Como líder mundial em
gerenciamento de dados
corporativos na nuvem,
estamos preparados para
ajudar você a ocupar de
maneira inteligente uma
posição de liderança — em
qualquer setor, categoria ou
nicho. A Informatica oferece
a perspectiva para que você se
torne mais ágil, aproveite novas
oportunidades de crescimento
ou invente coisas novas.
Estamos 100% focados em
todos os tipos de dados para
oferecer a versatilidade de que
você precisa para prosperar.

a ponta que permite gerenciar o ciclo de vida complexo dos conjuntos de dados de referência.

Convidamos você a explorar
tudo o que a Informatica
tem a oferecer — e estimular
o poder dos dados para
impulsionar sua próxima
revolução com inteligência.

de dados de referência usando fluxos de trabalho configuráveis. Por ser uma solução na nuvem,

Obtenha vantagem competitiva e mantenha a conformidade usando uma estrutura robusta,
flexível e confiável que oferece uma versão da verdade em 360° para os dados de referência
em toda a empresa. Uma interface amigável de autoatendimento permite aos proprietários
de negócios liberar o poder de conjuntos de dados de referência, hierarquias e mapeamentos.
Pronto para a empresa, flexível e ampliável, o MDM—Reference 360 é uma solução de ponta

Simplificar governança e conformidade
Defina, gerencie e proteja conjuntos de dados de referência para garantir o uso de dados precisos
em conformidade com regulamentações e transações. Remova inconsistências de dados de
referência (e sua sobrecarga operacional associada) em aplicativos empresariais e a sobrecarga
operacional vinculada ao gerenciamento de dados de referência. Essa abordagem holística
ao gerenciamento de dados de referência assegura dados de referência limpos e resultados
precisos em relatórios externos e em intercâmbio, publicação e direitos de dados.
Governança de ponta a ponta na nuvem
Painéis configuráveis e fáceis de usar permitem às organizações controlar a qualidade e governar
o ciclo de vida completo de conjuntos de dados de referência, o que não apenas simplifica o
gerenciamento de catálogos e histórico de dados de referência, mas também capacita a criação
o MDM—Reference 360 acelera a obtenção de resultados das iniciativas de MDM. Ele foi criado
para oferecer escalabilidade empresarial em um ambiente na nuvem para atender às iniciativas
de negócios mais exigentes e entregar valor rápido.
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