
Integre aplicações 
e hiperautomatize os processos 
comerciais complexos

As empresas buscam otimizar o tempo de colocação de seus produtos e serviços no mercado 
acelerando as principais decisões de negócios e reduzindo os gastos operacionais. Elas querem 
aprimorar a eficiência por meio da hiperautomação ao integrar dados e aplicações. Muitas estão  
investindo em aplicações na nuvem, como Salesforce, Workday, NetSuite e outros. Além disso, 
há o investimento em aplicações on-premise, como SAP, Oracle ERP e outras aplicações 
personalizadas. Conectar todas as aplicações 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 várias aplicações 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 as aplicações.

Como garantir que o processo de pedido de inventário viaje pelas aplicações na nuvem e on-premise 
sem problemas? Adotando uma iPaaS (plataforma de integração como serviço) para conduzir 
experiências excelentes para clientes e funcionários. Um iPaaS é projetado para empresas com 
uma visão de hiperautomação de ponta a ponta, integração de dados e de aplicações. O iPaaS é um 
padrão ouro para integração e hiperautomação e inclui automação de processos, integração de dados 
e aplicações, integração e conectividade orientadas por interface de programação de aplicativos (API) 
em diferentes ambientes físicos e na nuvem.

Crie sua Application Integration e APIs inteligentes
Caso esteja planejando conectar suas aplicações e sincronizar dados ou modernizar os aplicativos 
legados, o iPaaS é essencial para o sucesso. A solução Informatica® Cloud Application Integration 
é um produto central do iPaaS da Informatica, que permite às organizações integrar aplicações, 
hiperautomatizar processos de negócios complexos, gerenciar APIs de forma eficiente e sincronizar 
dados através de múltiplas implantações 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.

Resumo da solução
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Sobre a Informatica

Na Informatica (NYSE: INFA), 
acreditamos que os dados 
são a alma da transformação 
dos negócios. É por isso que 
o ajudamos a transformá-lo de 
simples informações binárias 
para uma extraordinária 
inovação com nossa Informatica 
Intelligent Data Management 
Cloud.™ Utilizando tecnologia 
de IA, é a única nuvem dedicada 
ao gerenciamento de dados 
de qualquer tipo, padrão, 
complexidade ou carga de 
trabalho em qualquer local – 
tudo em uma única plataforma. 
Esteja você conduzindo análises 
de última geração, entregando 
experiências do cliente 
perfeitamente sincronizadas 
ou garantindo governança 
e privacidade, você sempre 
pode saber que seus dados 
são precisos, seus insights são 
acionáveis e suas possibilidades 
são ilimitadas. Informatica. 
Cloud First. Data Always.™

Principais recursos
Conectividade imediata para centenas de aplicações
Escolha entre centenas de conectores prontos para uso ou configure conectores personalizados 
em segundos para integrar conjuntos de dados, aplicações e serviços na nuvem ou on-premise.

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 aplicações 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.

Hiperautomatize os processos comerciais complexos
Projete padrões de automação e integração de processos comerciais utilizando construtores de 
assistentes de autoatendimento para cargas de trabalho modernas, integrando dados e aplicações 
diferentes na nuvem, ambiente comercial híbrido ou multinuvem em qualquer latência e escala. 
Orquestre processos comerciais com fluxos de trabalho de processos automatizados em tempo real 
e gerencie as APIs de forma eficaz.

Acesso de API a qualquer dado, de qualquer lugar, a qualquer velocidade, por qualquer usuário
Orquestre, processe, sincronize, replique, transforme e elabore quaisquer dados, residindo em 
qualquer lugar, em 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 on-premise 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
A próxima geração de iPaaS da Informatica implementa a segurança como um princípio de 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 sobre a próxima geração de iPaaS da Informatica, visite www.informatica.com/www.informatica.com/
products/cloud-application-integrationproducts/cloud-application-integration ou entre em contato conoscoentre em contato conosco hoje.
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