IBM Db2 no IBM Cloud Pak for Data

5 principais
motivos para
modernizar seu
banco de dados
IBM® Db2® no IBM Cloud Pak® for Data combina
um banco de dados construído e amplificado pela
IA com uma plataforma extensível de dados e IA
para te ajudar a coletar e usar informações, e gerar
insights da mais alta qualidade. Uma oferta de
atualização exclusiva também está disponível para
atuais usuários do Db2.
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Conquiste um time to value mais
rápido com a conteinerização

A extensão Db2 em contêiner que fica no Red Hat®
OpenShift® pode ser implantada em menos de 5
minutos. Menos necessidade de envolvimento
manual na implantação significa um ROI mais rápido.

30%
dos usuários que
desenvolveram
um processo de
implantação mais
consistente com a
conteinerização1
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33%

Implante praticamente em
qualquer lugar para reduzir custos

menos custos de
infraestrutura de
TI com Db2 no
IBM Cloud Pak
for Data2

O Db2 no IBM Cloud Pak for Data pode ser
implantado em qualquer lugar onde o OpenShift
seja executado. Isso inclui no local, em nuvens
privadas, na IBM Cloud® ou em nuvens de outros
fornecedores, como AWS, por exemplo.
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Use virtualização de dados para
quebrar facilmente as estruturas
isoladas

A virtualização de dados com o IBM Cloud Pak for Data
permite que os dados sejam acessados e controlados
como um só, a partir de um único ponto,
independentemente de onde estejam localizados. Isso
economiza tempo e recursos que seriam empregados na
duplicação de dados, ETL e limpeza manual de dados.

65%
possível
redução nas
demandas
de ETL2
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66%
ciclo de vida de
desenvolvimento
da aplicação
mais rápido3

Desenvolva aplicações mais
rapidamente com a integração do
ecossistema
A plataforma comum IBM Cloud Pak for Data acelera o
desenvolvimento de aplicações. Os recursos de IA e dados
integrados permitem a movimentação de aplicações de IA
para a produção em um ritmo mais rápido.
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Obtenha mais do Db2 com
os recursos incluídos no
IBM Cloud Pak for Data

O IBM Cloud Pak for Data possui recursos de
gerenciamento de dados junto com ofertas de
análise de dados que ampliam os recursos do Db2.

Saiba mais sobre o Db2 no IBM Cloud Pak for Data e as
ofertas de modernização para clientes atuais lendo o
relatório ou agendando um horário com um especialista
em Db2.

US$ 12,4
milhões
benefícios
líquidos
possíveis com
o IBM Cloud
Pak for Data2
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