Resumo da solução

Integre aplicativos e automatize
processos de negócios com
o Intelligent Cloud Services
As empresas buscam otimizar o tempo de colocação de seus produtos e serviços no mercado
acelerando as principais decisões de negócios e reduzindo o OpEx. Elas querem aprimorar a eficiência
por meio da automação e integração de dados e aplicativos. Muitas estão investindo em aplicativos
na nuvem, como Salesforce, Workday, NetSuite e outros. Além disso, há o investimento em aplicativos
no local, como SAP, Oracle ERP e outros aplicativos personalizados. Conectar todas os aplicativos
e dados espalhados pelos ambientes locais e de várias nuvens é fundamental para o sucesso
de qualquer negócio.
Um processo de negócios comum, como, um fluxo de pedido passa por vários aplicativos como
entrada do pedido, preços, CRM e gerenciamento de inventário em tempo real. Por exemplo,
as empresas de telecomunicações precisam processar pedidos, o que geralmente inicia um processo
de negócios em um sistema de gerenciamento de pedidos no local. Em seguida, o processo se conecta
a um sistema de CRM baseado em nuvem, como o Salesforce, para recuperar e atualizar dados de
clientes, seguido de uma atualização para um sistema de agendamento e gerenciamento de inventário.
O processo de negócios precisa conectar-se a todos esses sistemas de maneira lógica e pontual
para ler, atualizar e sincronizar os dados entre os aplicativos.
Como garantir que o processo de pedido de inventário passe pelos aplicativos na nuvem e no local
sem problemas?

Crie sua Application Integration e APIs inteligentes
Caso esteja planejando conectar seus aplicativos e sincronizar dados ou modernizar os aplicativos
herdados, a integração de dados é essencial para o sucesso. A solução Cloud Application Integration
da Informatica® permite que as empresas integrem aplicativos e sincronizem dados em várias
implementações na nuvem e no local em tempo real. Ela oferece uma solução única e confiável para
suportar qualquer padrão de integração, conjunto de dados, tipo de usuário ou parâmetro a fim
de automatizar processos de negócios, agilizar transações e possibilitar análises em tempo real.
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Sobre a Informatica
A transformação digital muda
expectativas: melhor serviço,
entrega mais rápida e com menos
custos. As empresas devem
mudar para continuar relevantes,
e a solução está nos dados.
Como líder mundial em
gerenciamento de dados
corporativos na nuvem,
estamos preparados para ajudar
você a liderar com inteligência —
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.
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.

Principais recursos
Conectividade imediata para centenas de aplicativos
Escolha entre centenas de conectores prontos para uso ou configure conectores personalizados
em segundos para integrar conjuntos de dados, aplicativos e serviços na nuvem ou no local.
Implementação de processos, APIs e guias sem código
Crie Application Integrations e APIs com o ambiente de design modular da Informatica.
Conecte e comande dados em tempo real ou serviços de aplicativos na nuvem, como Salesforce,
Workday e muitos outros, com origens de dados locais, como Oracle ou SAP, ou serviços baseados
nas APIs REST (XML ou JSON) e SOAP, mesmo que residam fora de firewalls corporativos.
Acesso de API a qualquer dado, de qualquer lugar, a qualquer velocidade, por qualquer usuário
Organize, ingira, sincronize, replique, transforme e migre com o método lift and shift qualquer dado
residindo em qualquer lugar — na nuvem ou no local, dentro ou fora do firewall — a qualquer velocidade
(com qualquer latência especificada ou em tempo real). Tudo isso com uma chamada de API.
Suporte às práticas de DevOps
Ative facilmente suas práticas de DevOps que facilitam a entrega contínua por meio da automação
com sistemas externos de controle de versão, lançamentos e pipelines de implementação.
Integração de sistemas de mensagens no local e na nuvem
Integre sistemas de enfileiramento e publicação/envio de sistemas de mensagem, incluindo JMS,
AMQP, AWS SNS/SQS e Microsoft Azure Messaging.
Segurança do mais alto nível
O iPaaS da próxima geração da Informatica, o Intelligent Cloud ServicesSM da Informatica (IICS),
implementa a segurança como um princípio do design. A segurança dos dados e da carga de trabalho
do cliente é considerada em todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento do produto.
Escale à medida que a empresa cresce com uma arquitetura de microsserviços
A Informatica oferece arquitetura de microsserviços que permite a integração em escala corporativa
e dará suporte a novos padrões de integração, como Master Data Management, Data Quality,
Data Lake e muito mais no futuro.
Para saber mais do Intelligent Cloud Services da Informatica, acesse
www.informatica.com/cloud ou fale conosco agora.
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