Uprość swoją podróż
do AI
Automatyzuj, zarządzaj i przetwarzaj dane
w potrzebnej skali dzięki IBM Cloud Pak
for Data
Przedsiębiorstwa muszą zmodernizować swoją architekturę
danych, aby nadążyć za rosnącymi potrzebami skalowania
danych i analityki. Współczesna firma potrzebuje elastycznej
platformy, która zapewni możliwość skalowania i większą
dostępność sztucznej inteligencji.
IBM® Cloud Pak™ for Data oferuje firmom rozszerzalną
platformę danych i AI, funkcjonującą na podstawie dowolnej
chmury i usprawniającą procesy gromadzenia, organizowania
i analizowania danych podczas implementowania AI w
obrębie całej organizacji.

Cloud Pak for
Data w działaniu
Uprość procesy
zarządzania o 65–85%

Zmniejsz wymagania
związane z ETL o
25–65%

Zwiększ produktywność
dzięki szybszym
procesom rozwoju
i wdrażania z
oszczędnościami nawet
do 1,2–3,4 mln USD

Osiągnij skalowalność klasy korporacyjnej
dzięki Cloud Pak for Data
Integracja z platformą kontenerową Red Hat OpenShift
–	Działające na podstawie Red Hat OpenShift rozwiązanie
Cloud Pak for Data zapewnia kontrolę nad środowiskami
Kubernetes, umożliwiając tworzenie i eksploatację
aplikacji w praktycznie dowolnym miejscu.
–	Uprość swój ekosystem pamięci masowych dzięki
pojedynczemu rozwiązaniu OpenShift Container Storage.
–	Wdrażaj szybciej aplikacje oraz automatyzuj, zarządzaj
i przetwarzaj dane w wymaganej skali.
–	Otrzymuj automatyczne aktualizacje tuż po etapie
produkcji, w tym rozszerzone usługi zarządzania
zabezpieczeniami, audyty w obrębie platform oraz
wyższą ogólną sprawność i skalowalność.
Zunifikowany sposób obsługi, dzięki któremu zespoły
mogą szybko realizować zadania
–	Wszystkie usługi danych i AI są zintegrowane,
zapewniając ujednoliconą obsługę w obrębie procesów
roboczych i ról oraz samodzielną współpracę między
zespołami.
–	Uprość procedury i przyspiesz czas osiągania korzyści
dzięki pojedynczej platformie, która łączy procesy
zarządzania, nadzorowania i analizowania danych w
celu zwiększenia wydajności i lepszego wykorzystania
zasobów.

Zwiększenie innowacyjności zespołów dzięki
nieprzerwanie rozwijającemu się ekosystemowi
–	Cloud Pak for Data obsługuje teraz IBM Power Systems,
co pozwala firmom kłaść fundamenty AI pod zwiększenie
szybkości w potrzebnej skali.
–	Wzbogać bazę wewnętrznych danych własnościowych
dzięki bezproblemowemu dostępowi do zewnętrznych
danych z takich źródeł jak The Weather Company, giełda
papierów wartościowych czy demografia konsumencka.
–	Rozwiązuj konkretne problemy biznesowe z branżowymi
akceleratorami w zakresie multimediów, zarządzania
handlowym portfolio oraz predykcyjnej analityki
konsumenckiej na rzecz użytecznych funkcji.
–	Zautomatyzuj procesy planowania, przygotowywania
budżetu i prognozowania postępów firmy dzięki IBM
Planning Analytics, czyli rozszerzeniu dla Cloud Pak
for Data.
–	Wdroż zaufany, kompleksowy system wglądu do
danych, który dostarczy cennych wskazówek dzięki
samoobsługowemu narzędziu analitycznemu IBM Master
Data Connect w rozwiązaniu Cloud Pak for Data.

Pozyskuj dane klasy korporacyjnej w
potrzebnej skali dzięki IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak for Data pozwala zmniejszyć całkowite koszty
posiadania, wyeliminować silosy danych oraz usprawnić współpracę
i transparentność w organizacji, co pozwala osiągnąć cele związane
z podróżą do AI.

Przeczytaj artykuł na temat Cloud Pak for Data 3.0
Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania Cloud Pak for Data,
przeczytaj raport z badania Projected Total Economic Impact of IBM
Cloud Pak for Data przeprowadzonego na nasze zlecenie przez firmę
Forrester Consulting.
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