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Por que modernizar?
A integração de dados e aplicações é um elemento indispensável da
transformação digital, porém, 84% dos projetos de transformação
digital não prosperam devido a dados em silos e abordagens de
integração não confiáveis. As jornadas dos clientes para a nuvem e a
IA exigem abordagens novas e inovadoras em relação à integração.
NÃO DEIXE A INTEGRAÇÃO SE TORNAR UM OBSTÁCULO PARA O SUCESSO
Aumente a eficiência. Explore modelos, conectores pré-criados e
automação para reduzir custos e aumentar a velocidade.
Forneça flexibilidade. Utilize uma variedade de padrões de integração
que incluem APIs, filas de mensagens e funcionalidades emergentes,
como arquitetura orientada a eventos e transferência de dados em alta
velocidade, com base em padrões abertos.
Permita que haja elasticidade e crescimento. Incorpore
características nativas da nuvem ao seu cenário de integração para
acomodar as demandas de ritmo e volume dos casos de uso da
transformação digital em rápida mudança.
Otimize seu investimento. Integre diversas nuvens usando uma
arquitetura baseada na combinação ideal de serviços em nuvem de
diferentes fornecedores e tecnologias de nuvem, abrangendo diversos
modelos de implantação (pública, privada e SaaS).

Qual o conteúdo do material?
Esse guia de campo fornece uma visão geral de alto nível da
abordagem de modernização da integração da IBM.
APRENDA
Um resumo dos conceitos.

PRIMEIROS PASSOS
Dicas para iniciar a jornada de
modernização da sua integração.

APRENDA

Desenvolvimento protegido
contra a obsolescência
As arquiteturas tradicionais centralizadas não conseguem
acompanhar a velocidade e o volume de integrações necessárias
para a transformação digital. Resolva esse problema usando uma
estratégia de integração ágil combinada com uma plataforma híbrida.
Com uma plataforma única para todos os padrões e funcionalidades
de integração, você pode integrar ambientes multinuvem híbridos
e aumentar a velocidade e a eficiência no desenvolvimento de
aplicações, enquanto reduz custos e equilibra os requisitos de
integração tradicionais e modernos.
A INTEGRAÇÃO É O SEGREDO
Desenvolva uma estratégia de modernização da integração.
Acompanhe o mundo digital de hoje usando uma abordagem
descentralizada, baseada em contêiner e alinhada a microsserviços.
Adote uma plataforma de integração unificada. Reduza o custo
de cada integração com tecnologias abertas e arquiteturas de
multinuvem híbridas.
Proteja seu investimento. Para implementar com sucesso sua
estratégia de integração, reconsidere holisticamente sua equipe,
processos, tecnologia e arquitetura para acompanhar as mudanças.
Adote práticas modernas de desenvolvimento como DevOps e CI/CD
para aumentar a agilidade.
Saiba mais
Conheça a IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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PRIMEIROS PASSOS

Modernize seu cenário
de integração
Tudo ao seu redor está mudando. A transformação digital e a
modernização de aplicações exigem agilidade, escalabilidade e
resiliência. Para que sua empresa atenda a essas demandas, é
necessário mudar para uma abordagem baseada em contêiner,
descentralizada e alinhada a microsserviços.
RESPONDA PROATIVAMENTE ÀS MUDANÇAS
Centralize em uma plataforma de integração comum. Melhore
a disponibilidade, a resiliência e a capacidade de manutenção
migrando as funcionalidades atuais de integração corporativa para
uma plataforma de contêiner gerenciado e agilize o fornecimento de
serviços de integração.
Adote uma arquitetura de integração ágil. Revise a arquitetura e a
estratégia de integração em relação à necessidade das aplicações
se conectarem aos sistemas dentro e fora do cenário de integração
corporativa. Promova agilidade, simplicidade e eficiência.
Concentre-se no caso de uso. Acelere a inovação centralizando sua visão
de integração no seu caso de uso de negócios. Reexamine o modelo de
consumo de serviços por canal digital e aplicações corporativas.
Enriqueça a lógica de integração. Com funcionalidades de IA cognitivas,
aumente dinamicamente sua lógica e composição do fluxo de integração
usando regras e políticas de decisão orientadas a eventos.

Saiba mais
Conheça o IBM Cloud Architecture Center.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures
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APRENDA

Desenvolva uma estratégia
de modernização
Há diversas áreas de foco que você precisa considerar ao iniciar sua
jornada de modernização da integração.
PLANEJE DE FORMA INTELIGENTE E DÊ OS PRIMEIROS PASSOS
Compreenda o panorama geral. Determine a quantidade certa de
modernização necessária em cada área de foco, dependendo de onde
você está e onde seu negócio principal precisa estar.
Avalie o cenário de integração na forma como ele se encontra.
Identifique as funcionalidades atuais de integração e preveja o
crescimento futuro usando um modelo de maturidade.
Adicione características nativas à sua integração corporativa. Comece
a criar uma plataforma de integração multinuvem híbrida para hospedar
todos os seus padrões de integração corporativa.
Crie um roteiro de integração. Desenvolva critérios para determinar
o caminho certo a migrar da integração tradicional para a integração
moderna em cada área de foco e mapeie a jornada em uma linha do tempo.

Saiba mais
Conheça a arquitetura de modernização de aplicações.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Misture e combine suas
abordagens de acordo com
a sua necessidade!

Existem diversas características relacionadas à
integração modernizada. Para cada característica,
determine qual o melhor nível para sua empresa.

APRENDA

Evolua para uma integração ágil
A integração ágil é uma abordagem que divide um componente de
integração monolítica centralizada, como um barramento de serviço
corporativo (ESB), em componentes independentes de granularidade
fina. Esses componentes menores podem ser inseridos na
arquitetura perfeitamente e removidos ou atualizados sem
interromper outros componentes.
TUDO SE RESUME A PESSOAS, PROCESSOS E TECNOLOGIA
Repense a responsabilidade. À medida que o número de canais
digitais cresce e a variedade no consumo de serviços de back-end
aumenta, a responsabilidade pela camada de integração se torna
menos centralizada e passa para a camada de aplicações.
Acesse dados detalhados por meio de APIs. Adapte os dados
que você expõe a desenvolvedores terceirizados externos,
parceiros de negócios e departamentos internos da sua empresa.
Os desenvolvedores podem facilmente usar APIs padrão para criar
seus próprios objetos de negócios.
Aumente a escala, com tempos de execução de integração leves.
Com o advento das máquinas virtuais, contêineres e orquestração
de contêineres, você pode dividir o padrão ESB centralizado em
partes independentes menores e mais facilmente gerenciadas.

Saiba mais
Conheça o redbook Accelerating Modernization with Agile Integration
(Acelerando a modernização com integração ágil).
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248452.html
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Equipes ágeis
Esquadrões
Corporações

Automação

CI/CD

Descentralizado
Granularidade fina
Baseado em
contêiner

PRIMEIROS PASSOS

Pontos de partida da jornada
Cada jornada de modernização começa em um ponto diferente,
mas a necessidade de uma plataforma de integração é a mesma.
Ela permite que você se beneficie das características da nuvem,
como escalabilidade, performance e agilidade.
COMECE DE ONDE VOCÊ ESTÁ
Acelere a transformação digital. Os canais digitais exigem um
acesso novo e inovador aos dados e serviços da empresa que
impulsionam a agilidade da sua plataforma de integração.
Responda à modernização central. Reexamine seus endpoints de
integração corporativa existentes, porque seus sistemas de registro
(SoRs) podem ter sido transferidos sem alterações (“lift anf shift”) para a
nuvem ou migrados para um modelo SaaS, suas aplicações corporativas
podem ter sido refatoradas, de monolíticas para nativas, ou o ecossistema
de seus parceiros pode ter modernizado suas próprias interfaces.
Viabilize as equipes autônomas. As equipes técnicas lideradas pelos
negócios enfrentarão novos desafios de integração que tentarão
resolver por conta própria. Certifique-se de que estejam cientes das
ferramentas de integração modernas e altamente produtivas para
garantir que as integrações sejam implementadas efetivamente
usando padrões comprovados e amadurecidos.
Adote a evolução do middleware. Os roteiros de produtos de
middleware de integração agora incluem virtualização, contêiner,
implantação como serviço e suporte a ambientes multinuvem.
Saiba mais
Conheça a modernização da integração.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/modernintegration
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Não importa onde você esteja, podemos levá-lo aonde você
precisa estar.

PRIMEIROS PASSOS

Arquitetura de
integração moderna
Na modernização da integração corporativa, novos endpoints e
padrões de integração são constantemente introduzidos. Com uma
arquitetura de integração ágil, você pode reagir a esse ambiente
de iteração contínua, ajustando e introduzindo integrações com
segurança e isoladamente.
NÃO MODERNIZE POR MODERNIZAR
Introduza fluxos de integração de granularidade fina. Altere,
reconstrua e implante fluxos de integração de forma independente,
para implementar alterações com segurança, aumentar a escala,
garantir a resiliência e maximizar a velocidade de liberação em
produção.
Descentralize a responsabilidade pela integração. Distribua
a responsabilidade pela criação e manutenção de integrações para
remover a necessidade de uma equipe de integração centralizada,
de infraestrutura e os gargalos relacionados.
Adote a infraestrutura em nuvem. Execute seu tempo de execução
de integração leve em um ambiente baseado em contêiner, que é
bem adequado às técnicas de implantação nativas da nuvem.
Saiba mais
Avalie a maturidade da sua integração moderna.
https://www.ibm.com/cloud/garage/assessments/modern-integration
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Consultoria baseada
na experiência da IBM!

Combine diversos padrões de integração em uma infraestrutura de
multinuvem híbrida em resposta às necessidades de seus usuários.

PRIMEIROS PASSOS

O que são IBM Cloud Paks?
Além de contêineres e Kubernetes, você precisa orquestrar a sua
topologia de produção e fornecer gerenciamento, segurança e
governança para as suas aplicações. Os IBM Cloud Paks são soluções
empresariais de software em contêiner que são executadas no Red
Hat® OpenShift®, no IBM Cloud™ e no Red Hat Enterprise Linux.
Desenvolvidos em uma camada de integração comum, os IBM Cloud
Paks incluem middleware IBM em contêiner e serviços de software
comuns para desenvolvimento e gerenciamento.

Saiba mais
Conheça os IBM Cloud Paks.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Pak™ for Applications. Crie aplicações nativas da nuvem
rapidamente, aproveitando as ferramentas e os processos de
desenvolvimento incorporados, incluindo suporte para funções de
microsserviços e computação sem servidor.
IBM Cloud Pak™ for Data. Simplifique a coleta, a organização e a
análise de dados. Transforme dados em insights por meio de um
catálogo integrado de complementos de microsserviços da IBM, de
código aberto e de terceiros.
IBM Cloud Pak™ for Integration. Obtenha a velocidade, a flexibilidade,
a segurança e a escala necessárias para todas as suas iniciativas
de integração e transformação digital, incluindo ciclo de vida de
APIs, integração de dados e aplicações, mensagens e eventos,
transferência de alta velocidade e segurança de integração.
IBM Cloud Pak™ for Automation. Faça a implantação nas nuvens
de sua escolha, com ferramentas de baixo código para os usuários
corporativos e visibilidade da performance em tempo real para os
gerentes de negócios. Migre seus executáveis de automação sem
alterações na aplicação e sem migração de dados. Automatize em
escala sem depender de um único fornecedor.
IBM Cloud Pak™ for Multicloud Management. Obtenha visibilidade,
automação e governança consistentes em uma ampla variedade de
funcionalidades de gerenciamento multinuvem híbrido, incluindo
integração com as ferramentas e os processos existentes.
IBM Cloud Pak™ for Security. Integre ferramentas de segurança para
obter informações sobre ameaças em ambientes multinuvem híbridos.
Uma maneira mais rápida e confiável de migrar para a nuvem.

PRIMEIROS PASSOS

IBM Cloud Pak for
Integration
Desenvolver soluções integradas exige que você use mais de um padrão
de integração por vez. Simplifique o gerenciamento de sua arquitetura
de integração e reduza os custos. Executado no Red Hat OpenShift,
o IBM Cloud Pak for Integration oferece agilidade para implantar
cargas de trabalho no local e em nuvens públicas e privadas.
PADRÕES DE INTEGRAÇÃO MODERNA RÁPIDA, FÁCIL E SEGURA
Gerenciamento do ciclo de vida das APIs. Crie, proteja, gerencie,
compartilhe e monetize APIs entre nuvens enquanto mantém a
disponibilidade contínua.
Integração de dados e aplicações. Integre seus dados e aplicações de
negócios de maneira rápida e fácil em qualquer sistema em nuvem.
Mensagens corporativas. Simplifique, acelere e facilite a troca confiável
de dados com uma solução de mensagens confiável, flexível e rica em
segurança.
Fluxos de eventos. Use o Apache Kafka para entregar mensagens com
mais facilidade e confiabilidade e reagir a eventos em tempo real.
Transferência de dados de alta velocidade. Envie, compartilhe,
transmita e sincronize arquivos grandes e conjuntos de dados de
maneira confiável na velocidade máxima.
Segurança, automação e monitoramento no nível da plataforma.
Configure e gerencie gateways rapidamente, controle o acesso por recurso,
implante seus fluxos de integração e monitore todo o seu tráfego.

Saiba mais
Conheça o IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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IBM Cloud Pak for Integration - Padrões de integração comprovados
simplificam sua arquitetura e reduzem custos.

PRIMEIROS PASSOS

Gerenciamento do ciclo
de vida das APIs
Faça a ponte entre aplicações na nuvem e locais de maneira rápida
e fácil, abstraindo sua implementação de back-end como APIs. Uma
das melhores maneiras de fazer isso é expondo os serviços como APIs
para consumo externo e permitindo que as aplicações consumidoras
componham a lógica de integração.
INOVE COM UMA PERSPECTIVA VOLTADA AO USUÁRIO
Expanda. Forneça uma interface API padrão. Inclua a descoberta global
de APIs para acessar as principais funções de negócios como serviços
de granularidade fina. Incentive a reutilização de dados e mashups
impulsionados por casos de uso de transformação inovadores.
Integre. Crie um impacto significativo em suas metas de negócios
expondo os principais serviços por meio de APIs gerenciadas. Permita
que os projetos se integrem e descubra os benefícios da sinergia em
toda a empresa.
Aumente a escala. Esteja preparado para aumentar a escala
dinamicamente com base nas demandas do seu ecossistema em
expansão e em outras métricas de uso.
Saiba mais
Conheça a arquitetura de gerenciamento do ciclo de vida das APIs.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/apiArchitecture
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Simplifique o gerenciamento de sua arquitetura de integração e reduza
os custos com o IBM Cloud Pak for Integration.

PRIMEIROS PASSOS

Integração de
dados e aplicações
Integre todos os seus dados e aplicações de negócios em qualquer nuvem
com mais rapidez e facilidade usando padrões abertos. Desde a aplicação
SaaS mais simples aos sistemas legados mais complexos, esse padrão
alivia a preocupação com fontes, formatos e padrões incompatíveis.
SIMPLIFIQUE E CONSOLIDE SEU CENÁRIO DE INTEGRAÇÃO
Integre aplicações. Conecte aplicações e fontes de dados no local ou
em múltiplas nuvens para coordenar a troca de informações comerciais
como um serviço de granularidade grossa (“coarse-grained”), de forma
que os dados e transações principais mantenham sua integridade. Em
contraste com o padrão de gerenciamento de APIs, esse padrão é mais
adequado para serviços de granularidade grossa.
Integre os dados. Em tempo quase real, sincronize dados entre
diversos endpoints no cenário de integração para obter uma visão
coesa dos dados, reunidos a partir de back-ends legados, aplicações
SaaS, repositórios DBaaS e serviços analíticos em nuvem.
Incorpore integração ágil. Unifique funcionalidades em toda a empresa.
Reforce o uso dos principais serviços empresariais e processos de
negócios. Inclua aumento cognitivo na sua lógica de integração.
Estabeleça modelos organizacionais ágeis e práticas de governança.

Saiba mais
Conheça o IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Integre todos os seus dados e aplicações de negócios com
mais rapidez e facilidade em qualquer nuvem.

PRIMEIROS PASSOS

Mensagens corporativas
Simplifique, acelere e facilite a troca confiável de dados com
uma solução de mensagens flexível e rica em segurança. Estenda
as funcionalidades tradicionais de mensagens das aplicações
modernas para se comunicar com novas tecnologias de IA,
dispositivos IoT e outros canais digitais.
RECEBA AS INFORMAÇÕES DE QUE PRECISA NO MOMENTO EM
QUE PRECISA
Garanta uma troca de mensagens segura e confiável. Preserve
a integridade das mensagens em toda a rede, proteja os dados
e garanta a conformidade regulamentar com funções ricas em
segurança. Forneça entrega confiável sem perda de mensagens,
duplicação ou recuperação complexa.
Unifique sua empresa. Integre facilmente plataformas de aplicações
heterogêneas usando protocolos de mensagens JMS padrão do setor,
publicação-assinatura escalável e uma variedade de APIs.
Espere uma alta performance e transferência de mensagens
escalável. Suas aplicações podem contar com uma solução
altamente disponível, com failover totalmente automatizado,
cargas de trabalho de mensagens distribuídas dinamicamente,
alto rendimento e uma solução de baixa latência.
Simplifique o gerenciamento e o controle. Utilize um painel para obter
insights com visibilidade do rastreamento de mensagens e arquivos.
Realize a auditoria de movimentação de dados e conclusão de transações.

Saiba mais
Conheça a arquitetura de mensagens híbrida.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/hybrid-messaging
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As funcionalidades empresariais nunca são homogêneas —
unifique-as!

PRIMEIROS PASSOS

Streaming de eventos
Aproveite os fluxos de eventos para criar soluções adaptáveis,
com experiências do usuário atraentes e mais personalizadas,
respondendo a eventos antes que o momento passe. Por padrão, os
eventos ocorrem em um fluxo contínuo a partir de uma infinidade de
fontes, com baixa latência e alta velocidade.
REAJA EM TEMPO REAL
Reduza a complexidade do sistema. O baixo acoplamento permite que
os produtores de eventos emitam eventos sem ter nenhum conhecimento
sobre quem vai consumi-los. Da mesma forma, os consumidores de
eventos não precisam estar cientes dos emissores de eventos.
Simplifique a interface. Um produtor de eventos pode alcançar
diversos endpoints com uma única chamada.
Reaja aos eventos à medida que eles acontecem. Habilite
os seguintes cenários: Dispositivo IoT, análise de streaming,
transações de back-end em tempo real, rastreamento de
localização geográfica e auditoria.
Facilite o machine learning. Melhore a análise preditiva migrando do
processamento em lote para a transmissão de eventos em tempo real.

Saiba mais
Conheça a arquitetura orientada por eventos.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/eventDrivenArchitecture
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As aplicações podem reagir e prever o futuro com base no que
aconteceu no passado.

PRIMEIROS PASSOS

Transferência de dados
em alta velocidade
As empresas precisam de uma transferência de dados confiável,
rápida e segura e de um sistema sincronizado, híbrido e multinuvem.
Uma plataforma de integração possibilita a transferência segura
de dados entre regiões geográficas mais rapidamente do que as
ferramentas tradicionais, entre qualquer tipo de armazenamento,
seja no local, na nuvem ou em diversos fornecedores de nuvem.
DADOS — QUANDO E ONDE SÃO NECESSÁRIOS
Integre dados de aplicações. Coordene a troca de informações comerciais
para que os dados estejam disponíveis quando e onde forem necessários.
Transforme dados para análise. Acesse, limpe e prepare dados para
criar uma visão consistente de seus negócios em um data warehouse
ou data lake.
Enriqueça os dados empresariais. Aumente o conteúdo do DBaaS com
dados dos sistemas de back-end corporativos para obter uma visão
de 360 graus do usuário. Permita que fontes de dados internas e de
parceiros sincronizem e complementem as atualizações umas das outras.
Transfira dados. Mova grandes quantidades de dados do seu local
para a nuvem ou de uma nuvem para outra, de forma rápida e
previsível, com níveis de segurança aprimorados. Acelere a adoção
de plataformas em nuvem, quando os volumes de dados são muito
altos e precisam ser trocados entre distâncias longas.
Saiba mais
Conheça o IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Transfira dados de forma segura com velocidade.

PRIMEIROS PASSOS

Vamos juntar tudo:
Uma história de integração
voltada ao usuário
Neste exemplo, cada integração exige um padrão diferente. Uma
companhia de seguros fictícia implementou um novo programa para
recompensar seus associados por suas atividades saudáveis. Eles
mensuram atividades por meio de dispositivos vestíveis e capturam
e agregam métricas para calcular recompensas. Os riscos são
entendidos através de análises fornecidas por parceiros de saúde
e, quando um associado está em risco, um alerta lhe é enviado para
que interrompa o programa.
SEJA RECOMPENSADO POR PASSO

Saiba mais
Conheça o IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Fluxos de eventos. O dispositivo inteligente do associado registra
e rastreia os passos. Esses eventos são enviados para um aplicativo
móvel e publicados em um fluxo de eventos para processamento de
back-end. A aplicação de back-end agrega os dados do evento e calcula
a porcentagem de desconto no prêmio.
Gerenciamento do ciclo de vida das APIs. O médico do associado recebe
os resultados do teste enviados pelo dispositivo do paciente. O médico
entra no portal do hospital para relatar os dados do teste e carregar todos
os registros de imagem e métricas de teste no repositório do portal.
O hospital é um parceiro de rede e sua aplicação web invoca uma API
comercial para relatar os dados. A API envia o relatório ao SOR de back-end
para processamento e acompanhamento adicionais.
Mensagens corporativas. A aplicação corporativa utiliza regras de negócios
para detectar se o associado está com uma condição de arritmia cardíaca
e atualmente participa de uma atividade rigorosa de condicionamento físico
de alto risco. Ela coloca um evento de alerta em uma fila de mensagens
híbrida, que aciona uma notificação por push para enviar um alerta móvel
de texto por SMS para o associado.
Integração de dados e aplicações. O SoR de back-end invoca um fluxo
de integração para executar uma atualização em todas as fontes de dados
pertencentes à nova condição do associado. O fluxo de integração atualiza
o perfil do associado no banco de dados na nuvem, para que a aplicação
móvel tenha as informações mais recentes. Isso dispara o componente
de transferência de arquivos de alta velocidade para sincronizar novas
informações e resultados de imagens do paciente do repositório do portal
do hospital com os SoRs de back-end.
Transferência de dados de alta velocidade. O componente de
transferência de arquivos de alta velocidade acessa os registros do
paciente no repositório do portal do hospital e os move pelas regiões
geográficas para o armazenamento SAN da empresa. Um componente de
importação de conteúdo ETL ingere os novos dados no SoR de back-end.

PRIMEIROS PASSOS

IBM Garage: Acelere sua
jornada
Há diversos tipos de modernização, e reescrever todos os seus
sistemas não é algo viável. Os esforços de modernização tipo Big Bang
são arriscados, por isso é melhor dividir grandes iniciativas em projetos
menores, com impacto mensurável. O seu objetivo é acelerar o valor,
cumprir metas com frequência e reduzir os riscos. Os especialistas da
IBM Garage podem ajudar.
REFATORE SOMENTE O QUE FOR NECESSÁRIO
Cocrie. Identifique uma oportunidade de modernização de negócios.
Defina e construa o MVP com a sua equipe, obtenha feedback e crie
uma solução em parceria.
Coexecute. Gerencie o risco escolhendo a abordagem certa para
modernizar seus sistemas existentes. Acelere sua jornada por meio
de automação e tecnologia.
Coopere. Consolide a produção, padronize as operações e melhore
a eficiência de DevOps em todos os seus sistemas de aplicações.
Saiba mais
Conheça a IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Modernize suas aplicações
de maneira rápida e segura
usando nossos aceleradores e
ferramentas.

Cocrie junto a especialistas da IBM Garage!
Roteiro de modernização da nuvem

o!

Sucess

Workshops
de projeto

Planejar MVP

Avaliar
resultados

Testar, executar
o piloto, provar

Aprender com
feedback

A IBM Garage é um parceiro confiável, que fornece tecnologia e orientação
prescritiva para você obter valor de negócio imediato.

Notas:
IBM Cloud Pak for Integration:
Primeiros passos!

ak-forhttps://www.ibm.com/cloud/cloud-p
integration/get-started

Conheça o IBM Cloud Pak for
Integration
https://www.ibm.com/cloud/cloudpak-for-integration

Avalie sua matu
ridade de
integração
https://www.ibm
assessments/mod.com/cloud/garage/
ern -integration

Arquitetura de integra
ção moderna

https://www.ibm.com
loud/garage/
architectures/modern /c
-integration

Saiba mais sobre
o Red Hat
OpenShift
https://www.open

shift.com/

ágil
o
ã
ç
a
r
g
a Inte
e
r
b
o
s
s
ai
d/
Saiba m
m/clou
.ibm.cointegration
w
w
w
/
/
https: ation/agileintegr

Visite a IBM Garage
https://www.ibm.com/garage

Garage
Faça o curso: Explore o
Method e receba uma
insígnia!!!
d-course
ibm.biz/explore-metho
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ou implícitas em certas transações; portanto, esta declaração pode não ser aplicável ao seu caso.
Estas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Alterações são feitas periodicamente
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descrito(s) nesta publicação.
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Marcas comerciais
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