IBM Cloud Pak for Integration

Demo de Caso de Uso do IBM Cloud Pak for Integration
Acelere a integração com automação desenvolvida com IA

Promova novos modelos de
engajamento

Melhore a eficiência da
integração

Reduza os riscos de segurança

Acompanhe Layla à medida que ela utiliza
APIs e eventos para criar experiências
diferenciadas para os pacientes.

Veja como Arjun usa a automação
desenvolvida com IA para desenvolver
novas integrações mais rapidamente ao
mesmo tempo que reduz custos.

Saiba como Alice lidera a jornada de
um banco rumo à nuvem híbrida ao
mesmo tempo que minimiza os riscos de
negócios e de segurança.

Conheça Layla

Conheça Arjun

Conheça Alice
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IBM Cloud Pak for Integration

Promova novos modelos de
engajamento

Conheça Layla
Layla trabalha em um centro de saúde que está tendo
problemas para conseguir novos pacientes e se
diferenciar da concorrência.
Ela deseja colaborar com alguns de seus fornecedores
e parceiros para criar experiências perfeitas para
seus pacientes, incluindo opções de transporte
para pacientes após cirurgia, entrega de receitas
e acompanhar o agendamento de consultas de
fisioterapia.
Layla acredita que investir na melhoria da experiência
do paciente ajudará sua empresa a obter melhor
desempenho financeiro, edificar fidelidade do cliente
mais forte e pode até mesmo reduzir a rotatividade de
pessoal.
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Conecte com nossos
especialistas
Promova novos modelos de
engajamento

Forneça acesso seguro
a dados
Para fornecer essas experiências, os provedores
precisam acessar registros médicos adequados.
Com o IBM Cloud Pak® para Integration, Layla usa APIs
e um gateway seguro para permitir que os provedores
atualizem os registros de forma segura e acessem as
informações disponíveis apropriadas ao mesmo tempo
que mantêm conformidade regulatória.
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Explore demos técnicas
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Conecte com nossos
especialistas
Promova novos modelos de
engajamento

Crie APIs fáceis de usar
e com alta segurança
Para possibilitar parcerias com os outros provedores de
serviço, Layla deve primeiro construir o API necessário
Um design de experiência de usuário premiado com
métodos simplificados e um kit de ferramentas
integrado facilita criar rapidamente novos APIs que
expõem dados, aplicativos corporativos e serviços
SaaS.
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engajamento

Capacite os
desenvolvedores a
descobrir e usar as
suas APIs
Com as APIs disponíveis, Layla buscará comercializálas para parceiros para criar experiências perfeitas e
diferenciadas para os seus pacientes.
O portal de API no IBM Cloud Pak para Integration
é customizável e permite que as informações do
paciente sejam compartilhadas com segurança com
fornecedores terceiros selecionados.
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Automatize processos
para melhorar as
experiências do
cliente
Com processos internos que acionam eventos e
notificações, o centro de saúde e os parceiros podem
automatizar processos de forma perfeita.
Por exemplo, quando uma receita é inserida no sistema,
ele pode contatar automaticamente a farmácia,
preenchê-la e agendar a entrega ao paciente.

7

Explore demos técnicas
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Promova novos modelos de
engajamento

Diferencie a sua
organização da
concorrência
Usando o IBM Cloud Pak para Integration para
conectar aplicativos e compartilhar dados em todo
o ecossistema, os provedores de saúde não apenas
podem liberar recursos e fornecer experiências
convenientes ao paciente, mas também podem ser
capazes de fornecer novos insights críticos que podem
melhorar os resultados do paciente.
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Explore demos técnicas
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Melhore a eficiência da integração

Conheça Arjun
Arjun é um gerente de desenvolvimento de negócios
em uma companhia varejista. A empresa está buscando
gerar novas receitas expandindo além de seus canais
atuais - lojas físicas, web e dispositivos móveis.
Arjun deseja construir novos canais de vendas
e parcerias afiliadas para promover os negócios
adicionais.
O IBM Cloud Pak para Integration inclui recursos de
automação desenvolvidos com IA e o equilíbrio certo
entre estilos de integração tradicionais e modernos
para integrar os seus novos canais de forma mais
eficiente.
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Acelere o
desenvolvimento da
integração ao mesmo
tempo que reduz custos
Arjun deseja ser capaz de integrar os novos canais
rapidamente de modo que eles possam estar prontos
para processar pedidos antes das festas de final de
ano.
Em vez de começar do zero com cada novo canal, Arjun
gostaria de criar padrões que podem ser reutilizados
para integrar de forma eficiente cada canal com os seus
sistemas.
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Reutilize políticas e
padrões de fluxo
Modelado em canais existentes, Arjun criapadrões de
fluxo de integração com políticas sugeridas e conexões
que já estão em uso para sistemas backend, incluindo:
-
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MQ, proteja mensagens “uma vez e apenas uma vez”
Eventos para acionar a colocação de pedidos e
remessa
Atualizações automáticas para o sistemaSaaS CRM

Explore demos técnicas
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Alavanque a automação
desenvolvida com IA
integrada
O Mapping Assist reconhece integrações anteriores
para pedidos, CRM e sistemas de estoque existentes
bem como campos relevantes. A IA integrada fornece
mapeamentos sugeridos, acelerando drasticamente
o desenvolvimento de fluxos para novos canais, como
mercados, plataformas de mídia social e sites afiliados.
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Inove na velocidade
dos negócios
Reutilizando fluxos e políticas anteriores e alterando
apenas o que é único e necessário para cada canal,
Arjun é capaz de integrar todos os novos canais de
vendas em tempo recorde, oferecendo aos seus
clientes mais formas do que nunca de comprar seus
produtos durante a movimentada temporada de festas
de fim de ano.
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Reduza os Riscos de Segurança

Conheça Alice
Alice trabalha para um banco regional. Como muitas
empresas, o banco deseja migrar para a nuvem,
mas está preocupado sobre continuar a atender aos
padrões de conformidade regulatórios e mitigar riscos
potenciais de segurança.
Alice precisará demonstrar em uma auditoria que o
acesso a todos os aplicativos e seus dados é seguro,
não importa onde residam, no local ou em qualquer
nuvem pública ou privada, e que os dados são
criptografados enquanto em trânsito ou parados.
Com os recursos abrangentes e ricos em segurança
encontrados no IBM Cloud Pak para Integration, Alice e
sua equipe podem começar sua jornada para a nuvem
híbrida.
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Controle o acesso dos
usuários aos dados
Alice precisa garantir que indivíduos tenham acesso
apenas aos dados que são apropriados para as suas
funções no banco.
O IBM Cloud Pak para Integration inclui gerenciamento
de API, bem como segurança e governança de nível de
plataforma para impingir a autenticação e a autorização
destas políticas de segurança.
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Mova dados de forma
segura com criptografia
de ponta a ponta
Os dados das transações devem se mover com
segurança entre as nuvens, mesmo se houver
problemas em uma nuvem ou nas conexões de rede
entre elas.
O IBM Cloud Pak para Integration inclui criptografia
de mensagem de ponta a ponta - Atendendo às
necessidades de negócios ao mesmo tempo que
remove a necessidade de lógica complexa de
recuperação de erros.
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Envie mensagens uma
e apenas uma vez
Il est essentiel que les interruptions de services
n’entraînent pas la perte ou la duplication de messages
ou de transactions.
É vital que interrupções nos serviços não resultem em
mensagens ou transações perdidas ou duplicadas.
(I believe this line has been duplicated)
Com o IBM Cloud Pak para Integration, as atualizações
de dados entre sistemas e aplicativos são feitas uma
vez e apenas uma vez. Se uma mensagem não puder
ser entregue, ela é mantida em uma fila até que a
entrega seja garantida.
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Se torne híbrido ao
mesmo tempo que
protege os seus clientes
Com o IBM Cloud Pak para Integration, Alice tem a
tranquilidade de saber que eles estão prontos para
mudar para a nuvem.
Os dados do cliente são criptografados de ponta a
ponta e protegidos tanto de ameaças internas quanto
de externas. O banco está pronto para oferecer aos
seus clientes uma experiência bancária moderna e rica
em segurança.

Saiba mais ou comece hoje
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Explore demos técnicas

Demo de Caso de Uso do IBM
Cloud Pak para Integration
Acelere a integração com automação desenvolvida com IA

Conecte com nossos
especialistas

Comece hoje

Leia o que os analistas
estão dizendo

Explore as demos técnicas

Revise os recursos, incluindo arquiteturas
de referência, requisitos do sistema e
guias de instalação.

Veja por que Ovum identifica o IBM
Cloud Pak para Integration como líder
em plataformas de integração híbridas.

Veja uma coleção detalhada de tutoriais,
tours de produtos e laboratórios práticos
conduzidos por especialistas técnicos.

Saiba mais

Baixe o relatório

Saiba mais

