IBM Cloud Pak
for Data System
Uma plataforma de IA nativa em nuvem
e multifuncional integrada, executada
na plataforma de contêineres Red Hat®
OpenShift®
O Cloud Pak for Data System é uma infraestrutura
combinada de hardware e software que integra
armazenamento, computação, rede e software em
um único sistema hiperconvergente. Disponibiliza
provisionamento instantâneo e pré-montado com
todos os recursos do Cloud Pak for Data, que
coleta, organiza e analisa dados.

Benefícios do
Cloud Pak for
Data System

Gerenciamento
simplificado

Implantação
rápida

Escalabilidade

Agilidade

Baixo custo

Nativo do
Red Hat OpenShift

5 principais benefícios do
Cloud Pak for Data System

Acelere a obtenção de valor
Crie rapidamente fluxos de processamento de
dados com aprendizado de máquina (ML) em seu
data center e evite problemas com seu time to
value. Implante seu sistema em menos de
4 horas.

Infraestrutura hiperconvergente
Otimize o hardware para sua plataforma de dados
e inteligência artificial (IA). A expansão do hardware
foi projetada para ser tão direta quanto a instalação
inicial. Alertas em tempo real gerenciados pelo
sistema ajudam a liberar o seu tempo.

Dados acessíveis
Elimine silos por meio de conexão e integração
ininterruptas em todas as suas fontes de dados,
não importa onde eles estejam.

Aumento da escalabilidade
Personalize o seu sistema usando uma loja de
aplicativos de terceiros. A solução foi concebida
como nativa em nuvem e fica localizada por trás
do seu firewall, para que você possa combinar
diversos sistemas em uma única plataforma e,
assim, aumentar a capacidade e adicionar um
novo hardware quando precisar, incluindo a
descoberta automática de novos nós de hardware.

Simplifique a integração de aplicações de IA e dados
Desenvolvido de forma nativa no Red Hat OpenShift,
você pode compor e implementar aplicações sobre
uma base confiável de dados e IA, além de acelerar
o time to value das cargas de trabalho de dados.

O Cloud Pak for Data System oferece recursos de IA
que podem ser rapidamente integrados e libera os
usuários de dados da necessidade de configurar
a infraestrutura de hardware e software.
Assista a este webinar

Para obter outras informações sobre o produto,
acesse ibm.biz/icpdsystem.
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