Integracja zwinna:
Nowoczesne podejście do hybrydowej
integracji w przedsiębiorstwach
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Przegląd
Przedsiębiorstwa wymagają coraz większej integracji aplikacji, danych i systemów,
aby przekształcać modele obsługi klienta i optymalizować wydajność kanałów
sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości biznesowej. Tradycyjne metody
integracji generują wysokie koszty i nie są w stanie nadążyć za rosnącym popytem.
Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje nowoczesnego, zwinnego podejścia do integracji.
Podejście to powinno umożliwiać rozszerzonym zespołom tworzenie integracji,
wykorzystywać szeroki wachlarz stylów i mechanizmów integracji oraz zwiększać ogólną
wydajność przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa dokonujące transformacji cyfrowej
muszą otworzyć się na nowe sposoby wdrażania i użytkowania technologii integracji,
aby szybko czerpać korzyści z nowoczesnych platform chmurowych.
Wiele przedsiębiorstw zaczęło stosować zwinne metody tworzenia aplikacji, takie jak
architektura mikrousług, i dostrzega już korzyści z tej zmiany.
Niniejszy artykuł jest oparty na opracowaniu IBM Redbook, w którym opisano zalety
integracji zwinnej – metody integracji rozwiązań, która jest oparta na kontenerach,
z opracowania IBM Redbook pt.
zdecentralizowana i dopasowana do mikrousług, dzięki czemu zapewnia zwinność,
„Accelerating Modernization skalowalność i odporność potrzebne podczas przeprowadzania transformacji cyfrowej.
with Agile Integration”
Dzięki integracji zwinnej przedsiębiorstwo może uwolnić się od scentralizowanych
(Szybsza modernizacja dzięki
architektur integracji, które nie nadążają za potrzebami. Przyspiesza ona budowę
integracji zwinnej).
integracji dzięki uproszczeniu i automatyzacji. W ten sposób integracja pomaga we
wprowadzaniu innowacji, zamiast w nim przeszkadzać.
Dowiedz się więcej

Pobierz

Nowe podejście obejmuje wiele elementów – od ludzi i procesów do architektury
i technologii. Wykorzystuje nowoczesne procedury i mechanizmy, w tym interfejsy
API, architekturę mikrousług, projektowanie z myślą o chmurze, metodykę DevOps,
architekturę sterowaną zdarzeniami oraz infrastrukturę opartą na kontenerach.
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Integracja zwinna: Nowoczesne podejście do hybrydowej integracji w przedsiębiorstwach

Integracja jest teraz zupełnie inna
Przedsiębiorstwa chcą przeprowadzić transformację cyfrową, aby oferować
klientom nowe i połączone sposoby obsługi w ramach sieci aplikacji, które
wykorzystują wszelkiego rodzaju dane.

Aby zapewniać klientom

Połączenie ze sobą różnych procesów i źródeł informacji w odpowiednim
czasie i kontekście zawsze jest nie lada wyzwaniem – zwłaszcza gdy firma
rozważa intensywne wdrażanie aplikacji biznesowych udostępnianych
w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Aby wyróżnić się na tle
konkurencji, przedsiębiorstwa muszą uzupełnić swoje procesy biznesowe
o dane płynące z nowych źródeł.

wykorzystać potencjał

Znaczenie integracji zwinnej podczas
przeprowadzania transformacji cyfrowej
Ponieważ firmy dysponują obecnie ogromną ilością rozproszonych danych,
szybkość łączenia tych danych ze sobą oraz udostępniania ich za pomocą
interfejsów API ma kluczowe znaczenie dla sukcesu nowoczesnych innowacji.
Integracja zwinna zwiększa zdolność przedsiębiorstwa do:

nowe doświadczenia,
przedsiębiorstwa muszą
wciąż rozrastającego
się zestawu aplikacji,
procesów i źródeł
informacji. Wszystko to
zwiększa zapotrzebowanie
na mechanizmy integracji
oraz inwestycje w tym
zakresie.

Radzenia sobie z różnorodnością: uzyskuj dostęp do danych z dowolnego systemu
i w dowolnym formacie oraz łącz je ze sobą w celu wyciągania z nich lepszych wniosków,
niezależnie od stopnia różnorodności Twojego środowiska wielochmurowego.
Czerpania korzyści z wiedzy specjalistycznej tkwiącej w systemach
zaplecza: nowoczesna integracja obejmuje wbudowane analizy uwzględniające
skomplikowane protokoły i różne formaty danych. Przedmiotem tych analiz są
rzeczywiste obiekty, przedsiębiorstwo oraz funkcje systemów docelowych.
Wprowadzania innowacji w oparciu o dane: projektanci aplikacji wiele ze swoich
innowacji zawdzięczają łączeniu danych poza ich dotychczasowymi granicami
i czerpaniu z nich nowych korzyści, co jest szczególnie widoczne w architekturze
mikrousług.
Uzyskiwania artefaktów klasy korporacyjnej: przepływy integracji mogą czerpać
wiele korzyści z bogactwa bazowego środowiska wykonawczego, które obejmuje
funkcje klasy korporacyjnej w zakresie naprawy błędów, odporności na błędy,
rejestrowania dziennika i analizy wydajności.

Środowisko integracji przechodzi zmiany, aby nadążyć za wymaganiami
obliczeniowymi przedsiębiorstw i rynku, ale jak to się stało, że przeszliśmy od
architektury zorientowanej na usługi (SOA) i magistrali komunikacyjnej (ESB)
do nowoczesnej, skonteneryzowanej, zwinnej metody integracji?
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Dotychczasowe podejście – architektura
zorientowana na usługi (SOA) i model oparty
na magistrali komunikacyjnej (ESB)
Zanim spojrzymy w przyszłość integracji zwinnej, warto przyjrzeć się temu,
co było wcześniej. Modele SOA pojawiły się na początku tego tysiąclecia,
a szerokie wdrożenie standardów SOA zwiastowało świetlaną przyszłość,
w której każdy system może dostrzec dowolny inny system i komunikować
się z nim za pomocą modeli udostępniania synchronicznego.
Architektura SOA zazwyczaj była wdrażana w oparciu o model ESB, który
zapewnia ustandaryzowaną synchroniczną łączność z systemami zaplecza,
na ogół za pośrednictwem usług WWW. Model ESB został z powodzeniem
wdrożony przez wiele przedsiębiorstw, ale jego popularność przyniosła ze
sobą szereg wyzwań.
Modele ESB były często jedną infrastrukturą dla całego przedsiębiorstwa,
a na jednym klastrze serwerów produkcyjnych były zainstalowane dziesiątki
lub nawet setki integracji. Mimo że wzorzec ESB nie wymaga dużej centralizacji,
to wdrożone topologie prawie zawsze były budowane w ten sposób.
Scentralizowane wzorce ESB często nie zapewniały firmom oczekiwanych
oszczędności. Interfejsy tworzone w ramach jednego projektu na ogół nie
mogły być wykorzystane ponowne przy nowym projekcie, a jednocześnie
tworzenie i utrzymywanie tych interfejsów było tak drogie, że przewyższało
budżet jednego projektu.
Ponadto architektura SOA nie ograniczała się tylko do wdrożenia ESB,
szczególnie jeśli pojawiało się pytanie, kto będzie finansować program
obejmujący całe przedsiębiorstwo. Ogólnokorporacyjne inicjatywy, takie
jak SOA i ESB, były trudne do sfinansowania, a finansowanie często
obejmowało jedynie usługi, które można potem ponownie wykorzystać
w taki sposób, aby zwróciły się koszty ich tworzenia.

Doprowadziło to do tego, że tworzenie usług przez wykwalifikowany zespół
SOA stało się wąskim gardłem projektów, zamiast pomagać w ich realizacji.
Mimo tych wszystkich wyzwań scentralizowany model ESB przynosi pewne
korzyści, szczególnie w przedsiębiorstwach, które dysponują wykwalifikowanym
i stabilnym zespołem ds. integracji i mają do czynienia z przewidywalną
i ograniczoną liczbą nowych wymagań w zakresie integracji.
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Pojedyncza, scentralizowana magistrala ESB na pewno upraszcza zachowanie
spójności i nadzór nad implementacją. Wiele przedsiębiorstw ma jednak do
czynienia z płynnymi i dynamicznymi wymaganiami i musi wdrażać integrację
z wykorzystaniem technologii stworzonych z myślą o chmurze (ang. cloud-native) i metod zwinnych, które są używane w innych działach. Najlepszym
przykładem jest przechodzenie na architekturę mikrousług, mające zazwyczaj
miejsce w obszarze tworzenia aplikacji. Dlatego właśnie przejście na bardziej
precyzyjne wdrażanie integracji ma kluczowe znaczenie dla zwinności.

SOA a architektura mikrousług
Mimo że architektura SOA i architektura mikrousług wydają się podobne
i często są ze sobą mylone, są to tak naprawdę zupełnie różne pojęcia.
Wykorzystanie SOA i powiązanego modelu ESB to ogólnokorporacyjna
inicjatywa mająca na celu zapewnienie, by dane i funkcje zlokalizowane
w systemach zapisu były łatwo dostępne dla nowych aplikacji. Projektanci
rozwiązań tworzą synchroniczne interfejsy wielokrotnego użytku, takie jak
interfejsy API usług WWW i interfejsy API zgodne ze specyfikacją REST, aby
udostępniać systemy zapisu z całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu można
szybciej tworzyć nowe, innowacyjne aplikacje poprzez dodawanie do nich
danych z wielu różnych systemów w czasie rzeczywistym.

SOA dotyczy udostępniania usług w przedsiębiorstwie*

Mikrousługa

Aplikacja

Aplikacja

Mikrousługa

Aplikacja oparta na
mikrousługach
Mikrousługa

Aplikacja

Mikrousługa

Mikrousługi dotyczą
architektury aplikacji

Natomiast architektura mikrousług to sposób tworzenia pojedynczych
aplikacji w formie zbioru mniejszych komponentów (mikrousług), co zwiększa
zwinność, skalowalność i odporność aplikacji.
Podsumowując, w architekturze SOA chodzi o integrację między aplikacjami
w czasie rzeczywistym, a w mikrousługach – o wewnętrzną strukturę aplikacji.
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Argumenty za integracją zwinną
Koncepcje oparte na mikrousługach stały się bardzo popularne w branży
projektowania aplikacji, ponieważ stanowią alternatywną metodę budowy
aplikacji, która zapewnia większą zwinność.
Zamiast tworzyć aplikację stanowiącą duży monolit kodu działającego na
tym samym serwerze, można budować aplikacje składające się z zestawu
mniejszych, niezależnych od siebie komponentów.
Architektura mikrousług przynosi trzy kluczowe korzyści:
Większa zwinność: mikrousługi są na tyle małe, że odpowiedzialny za nie
zespół jest w stanie w pełni je zrozumieć oraz samodzielnie je modyfikować.

Integracja zwinna

Elastyczna skalowalność: wykorzystanie zasobów może być w pełni
powiązane z modelem biznesowym.

jest definiowana jako
„oparta na kontenerach,

Odporność i niezależność: dzięki rozluźnieniu modyfikacje w jednej
mikrousłudze nie będą mieć wpływu na inne usługi w środowisku wykonawczym.

zdecentralizowana
i dopasowana do
potrzeb mikrousług
architektura rozwiązań
integracyjnych”.

Mając na uwadze te wszystkie korzyści, warto zastanowić się nad tym, co
by było, gdybyśmy przekształcili integrację, która zazwyczaj jest wdrażana
w scentralizowanych silosach, stosując nowe podejście oparte na
architekturze mikrousług? To właśnie nazywamy „integracją zwinną”.

Tradycyjna architektura integracji
Centralnie udostępniana i zarządzana
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Zwinna architektura integracji
Precyzyjne wdrażanie, decentralizacja własności oraz
infrastruktura zaprojektowana z myślą o chmurze

Istnieją trzy powiązane ze sobą, ale oddzielne aspekty integracji zwinnej:

Ludzie i procesy:
Decentralizacja własności integracji. Jak powinniśmy
dostosować strukturę organizacyjną, aby lepiej wykorzystać
bardziej autonomiczne podejście i zapewnić zespołom ds.
aplikacji większą kontrolę nad tworzeniem i udostępnianiem
swoich integracji, oraz jak udostępniać integracje w formie
interfejsów API, komunikatów i zdarzeń?

Architektura:
Precyzyjne wdrażanie integracji. Co możemy zyskać
dzięki podziałowi monolitycznego modelu ESB na
pojedyncze wdrożenia, które można niezależnie
utrzymywać i skalować? Jaki jest najprostszy sposób na
spójne i bezpieczne udostępnianie tych poszczególnych
integracji w całym przedsiębiorstwie i poza jego
granicami za pomocą interfejsów API i zdarzeń?

Technologia:
Architektura integracji zaprojektowana z myślą o chmurze.
W jaki sposób najlepiej wykorzystać infrastrukturę
stworzoną z myślą o chmurze (np. kontenery) do
zwiększenia produktywności, spójności operacyjnej
i przenośności, zarówno aplikacji, jak i integracji
w środowisku hybrydowym i wielochmurowym?

8

Integracja zwinna: Nowoczesne podejście do hybrydowej integracji w przedsiębiorstwach

Ludzie i procesy: decentralizacja własności integracji
Architektura SOA zazwyczaj prowadziła do powstania scentralizowanych
zespołów ds. integracji oraz scentralizowanej infrastruktury do wdrażania
warstwy usług. Centralny zespół dobrze znał swoją technologię integracji,
ale często nie znał aplikacji, które miał integrować, więc realizacja wymagań
bywała powolna i podatna na błędy. Ze względu na tempo realizacji projektów
zależność ta generowała ciągłe spięcia.
Wiele organizacji wolałoby, aby zespoły ds. aplikacji były odpowiedzialne
za swoje własne integracje, ale ówczesna infrastruktura i technologie nie
dawały takiej możliwości. Natomiast przejście na integrację zwinną z bardziej
precyzyjnym, chmurowym wdrożeniem upraszcza i automatyzuje dużą część
procesu budowy, testowania i wdrażania, a to z kolei pozwala przenieść
odpowiedzialność za tworzenie i utrzymywanie integracji poza zespół centralny.

Decentralizacja własności integracji

Scentralizowany zespół ds. integracji

Integracje

Integracje

Integracje
Integracje

Integracje

Integracje

Zespół ds.
integracji

Twórcy
aplikacji

Twórcy
aplikacji

Twórcy
aplikacji

Specjalista
ds. integracji

Twórcy
aplikacji

Specjalista
ds. integracji

Twórcy
aplikacji

Twórcy
aplikacji

Idzie to ręka w rękę z rosnącą rolą zarządzania interfejsami API. Zespoły muszą
mieć możliwość zarządzania udostępnianiem swoich własnych interfejsów
API, zamiast zwracać się o to do scentralizowanego zespołu odpowiedzialnego
za bramy API. Dzięki zarządzaniu interfejsami API zespoły ds. aplikacji mogą
wykonywać te konfiguracje samodzielnie, a także zamieszczać na portalach dla
programistów definicje tych zdarzeń i interfejsów API, tak aby ich użytkownicy
mogli łatwo je poznawać i samodzielnie uczyć się korzystania z nich.
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Ponadto aplikacje oparte na mikrousługach często preferują wewnętrzną
komunikację wykorzystującą zdarzenia. Coraz większe rozluźnienie jeszcze bardziej
zwiększa autonomię zespołów w zakresie wprowadzania zmian. Integracja zwinna
uwzględnia również to, w jaki sposób najlepiej umożliwiać zespołom publikowanie
i używanie strumieni zdarzeń wewnątrz aplikacji i poza nią.

Architektura: precyzyjne wdrażanie integracji
Tradycyjna integracja polega na scentralizowanym wdrażaniu integracji
w modelu ESB. W tym modelu wszystkie integracje są wdrażane na jednej
parze serwerów integracyjnych, wymagającej intensywnego nadzoru, co może
generować wąskie gardła w projektach. Każde wdrożenie na współużytkowanych
serwerach powoduje ryzyko destabilizacji dotychczasowych newralgicznych
interfejsów. Ponadto zespoły realizujące poszczególne projekty nie mogą
samodzielnie zdecydować o aktualizacji oprogramowania pośredniego integracji,
aby uzyskać dostęp do nowych funkcji.
Wykorzystując te same pojęcia co architektura mikrousług, możemy
podzielić ogólnokorporacyjny model ESB na mniejsze, dedykowane części
łatwiejsze w zarządzaniu. Takie „precyzyjne wdrażanie integracji” udostępnia
specjalistyczne kontenery odpowiedniej wielkości, które zwiększają zwinność,
skalowalność i odporność oraz są zupełnie inne niż scentralizowane modele
ESB stosowane w przeszłości. Wykorzystując omówioną poniżej infrastrukturę
stworzoną z myślą o chmurze, przedsiębiorstwa mogą dużo łatwiej tworzyć
zautomatyzowane potoki wdrożeń, których przeprowadzanie nie wymaga
specjalistycznych kwalifikacji. Pozwala to znacznie uprościć mechaniczny
proces wdrożenia, dzięki czemu pracownicy mogą się bardziej skupić na
biznesowych aspektach integracji.

Scentralizowany model ESB

Precyzyjne wdrażanie integracji

Konsumenci

Konsumenci

Integracje

Integracje

Dostawcy

Dostawcy

Uproszczone porównanie scentralizowanego modelu ESB z precyzyjnym wdrażaniem integracji.
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Precyzyjne wdrażanie integracji pozwala czerpać korzyści z architektury
mikrousług. Przyjrzyjmy się jeszcze raz zaletom mikrousług w kontekście
precyzyjnego wdrażania integracji:

Zobacz, na jakim etapie
modernizacji integracji
znajduje się Twoje
przedsiębiorstwo, i określ
dalsze kroki w kierunku
integracji zwinnej.
Przeprowadź ocenę

Zwinność. Różne zespoły mogą niezależnie pracować nad integracjami
bez konieczności angażowania scentralizowanego działu lub infrastruktury,
która szybko może okazać się wąskim gardłem. Zmiany w poszczególnych
przepływach integracji mogą być automatycznie odbudowywane
i wdrażane niezależnie od innych przepływów, aby zapewnić bezpieczniejsze
wprowadzanie zmian i jak najszybsze wdrożenie produkcyjne.
Skalowalność. Aspekty operacyjne są również zautomatyzowane w ten sposób,
że poszczególne przepływy mogą być skalowane niezależnie z wykorzystaniem
wydajnego i elastycznego skalowania dostępnego w infrastrukturach chmurowych.
Odporność. Poszczególne przepływy integracji są wdrażane w oddzielnych
kontenerach, które są od siebie zupełnie niezależne i nie zabierają sobie nawzajem
współużytkowanych zasobów, takich jak pamięć, połączenia czy procesory.

Technologia: architektura integracji zaprojektowana z myślą o chmurze
W modelu integracji zwinnej mechanizmy integracji muszą być wdrażane
zgodnie z zasadami projektowania z myślą o chmurze. Dzięki temu platforma
stworzona dla chmury, taka jak ta oparta na technologii Kubernetes, jest
w stanie wykonać dużą część zadań związanych z wdrożeniem, skalowaniem
i dostępnością w sposób ustandaryzowany. Integracja zwinna normalizuje
zestaw umiejętności integracyjnych wymagany do utworzenia i utrzymywania
danej funkcji oraz zapewnia, by funkcja ta mogła być przenoszona w ramach
całego środowiska wielochmurowego.
Realizacja takiego podejścia ma wpływ na sposób, w jaki zespoły DevOps
komunikują się ze środowiskiem i ogólnym rozwiązaniem pod kątem
zwiększenia wydajności, w miarę jak coraz więcej rozwiązań będzie
przechodzić na uproszczoną, przenośną architekturę.
Ponadto podejście i technologia projektowania z myślą o chmurze upraszczają
automatyzację budowania i wdrażania potoków oraz umożliwiają prostsze
konfigurowanie i usuwanie środowisk testowych. Wszystkie te korzyści
przyczyniają się do znacznego skrócenia cykli tworzenia i udostępniania
integracji oraz znacznego zwiększenia produktywności.
Realizacja podejścia uwzględniającego chmurę to istotna zmiana. Ma ono
następujące cechy:
Precyzyjne komponenty: aplikacje, które są podzielone na mniejsze fragmenty,
można łatwiej modyfikować i bardziej niezależnie skalować z mniejszym ryzykiem.
Uproszczone środowiska wykonawcze: minimalistyczne komponenty
umożliwiają szybkie wdrażanie, uruchamianie i skalowanie, co zapewnia jak
najlepsze wykorzystanie infrastruktury.
Infrastruktura jako kod: infrastruktura zbudowana bezpośrednio w oparciu o jej
kodowany opis pomaga zapewnić topologie, które są powtarzalne i przenośne, co
przekłada się na środowiska, które są godne zaufania, a jednocześnie elastyczne.
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Metody zwinne: regularne, niewielkie realizacje funkcji z minimalnymi przeszkodami
na drodze do wersji produkcyjnej pomagają zaspokajać bieżące potrzeby biznesowe.

Jeśli powyższe zasady będą przestrzegane, platformy orkiestracji kontenerów
takie jak Kubernetes zapewnią automatyczne skalowanie, wyrównywanie
obciążenia, wdrożenie, wewnętrzny routing, przywracanie i wiele innych funkcji
w sposób ustandaryzowany, co znacznie upraszcza administrowanie platformą.
Nowoczesne portfele integracji muszą uwzględniać podstawowe zasady
i standardy projektowania z myślą o chmurze. Środowiska wykonawcze
integracji, zarządzanie interfejsami API, strumienie zdarzeń i oprogramowanie
do przesyłania komunikatów muszą wykorzystywać platformy orkiestracji
kontenerów do tego, aby zapewnić przenośność, spójność operacyjną
i automatyzację wymagane przez współczesne rozwiązania informatyczne.

Platformy integracji hybrydowej umożliwiające
integrację zwinną
Platforma integracji – którą niektórzy analitycy określają mianem „hybrydowej
platformy integracji” – harmonijnie łączy ze sobą podstawowe mechanizmy
integracji, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą budować integracje dla
swoich rozwiązań biznesowych w sposób bardziej spójny i wydajny.
Hybrydowa platforma integracji to zestaw mechanizmów integracji, które
mogą być uruchamiane zarówno w chmurze, jak i infrastrukturze lokalnej.
Powinna ona umożliwiać osobom z różnymi poziomami kwalifikacji
(specjalistom ds. integracji oraz osobom niemającym kompetencji w tym
zakresie) realizację szerokiego zestawu modeli integracji i ich niezależne
wdrażanie w celu zwiększenia zwinności.

Przeczytaj najnowszy
raport firmy Ovum
dotyczący czynników
wpływających na
wdrożenie platformy
integracji hybrydowej.
Pobierz

Osoby bez wiedzy specjalistycznej powinny otrzymać prostszy interfejs, który
umożliwi im rozwiązywanie prostych problemów, a specjaliści ds. integracji
powinni mieć specjalistyczne poziomy kontroli pozwalające realizować
bardziej skomplikowane modele. Wspiera to decentralizację, ponieważ
użytkownicy mogą pracować niezależnie, a jednocześnie współpracować
ze sobą z wykorzystaniem współużytkowanych zasobów – a wszystko to
z zachowaniem odpowiedniego nadzoru.
Platforma integracji przedsiębiorstwa powinna być zaprojektowana z myślą
o infrastrukturze stworzonej dla chmury, która z czasem będzie coraz bardziej
powszechna.
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Integracja zwinna: Nowoczesne podejście do hybrydowej integracji w przedsiębiorstwach

IBM Cloud Pak for Integration
IBM Cloud Pak
for Integration –
zoptymalizowany za
pomocą technologii
Intel.

IBM Cloud Pak for Integration to prosta, szybka i zaufana platforma, która
w spójny sposób scala najważniejsze mechanizmy integracji.
Pozwala ona zastosować zwinne, wspierane przez sztuczną inteligencję
podejście do integracji, które umożliwia rozszerzonym zespołom tworzenie
integracji, wykorzystuje pełny zestaw stylów i mechanizmów integracji oraz
włącza sztuczną inteligencję i automatyzację w cały cykl życia integracji. Dzięki
temu można szybciej opracowywać integracje, obniżyć koszty oraz zwiększyć
ogólną wydajność operacyjną, a także bezpieczeństwo, nadzór i dostępność.
Umożliwia ona łatwe i szybkie tworzenie zaawansowanych integracji
i interfejsów API oraz zapewnia znakomitą wydajność i skalowalność,
kompleksową funkcjonalność i zabezpieczenia klasy korporacyjnej.
IBM Cloud Pak for Integration to najbardziej kompletna hybrydowa platforma
integracji w branży, uwzględniająca wszystkie kluczowe style i mechanizmy
integracji, których potrzebuje Twój zespół. Umożliwia wdrażanie obciążeń
w dowolnym środowisku lokalnym lub chmurowym, co zapewnia maksymalną
elastyczność.
Integracja aplikacji i danych
Podejście to obejmuje zarówno złożone starsze systemy, jak i proste aplikacje
SaaS, oraz pozwala łączyć ze sobą aplikacje i źródła danych zlokalizowane
w chmurze lub w środowisku lokalnym, aby koordynować wymianę informacji
biznesowych i zapewnić dostępność danych tam, gdzie są akurat potrzebne.
Wbudowane inteligentne konektory oraz wspólne repozytorium zasobów
z możliwością współużytkowania przyspiesza realizację integracji i eliminuje
problemy związane z niedopasowanymi źródłami, formatami lub standardami.
Narzędzia integracyjne z minimalną ilością kodu – lub w ogóle niewymagające
pisania kodu – wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego i sztuczną
inteligencję do tego, aby udzielać dostosowanych sugestii dotyczących
odwzorowywania podczas budowy przepływów integracji.
Zarządzanie interfejsami API
Podejście to umożliwia udostępnianie usług biznesowych w formie interfejsów
API wielokrotnego użytku wybranym społecznościom programistów działającym
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz zarządzanie tymi
interfejsami. Przedsiębiorstwo może opracować strategię API, aby zwiększyć
wydajność współużytkowania powiązanych z nimi danych i usług w celu
tworzenia nowych aplikacji i wykorzystywania nowych możliwości biznesowych.
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Możesz wykorzystywać modele AI przeszkolone w zakresie wywołań API
lub dane sprzedażowe i marketingowe ze źródeł takich jak system CRM, aby
wyciągać z danych cenne wnioski biznesowe. Można też przeprowadzać
dynamiczne skalowanie w oparciu o popyt, wykorzystując procedury AIOps
do wykrywania, identyfikowania i rozwiązywania problemów z wydajnością
oraz przekazywania informacji z powrotem do procesu tworzenia integracji
pod kątem lepszego tworzenia zasobów integracyjnych w przyszłości.

Oprogramowanie klasy korporacyjnej do przesyłania komunikatów
Zadbaj o to, by aktualne informacje były dostępne w dowolnym miejscu i czasie, co
umożliwia niezawodne dostarczanie komunikatów bez ich utraty i powielania oraz
skomplikowanego odtwarzania w przypadku zakłóceń działania systemu lub sieci.
W pełni zautomatyzowane przełączanie awaryjne, dynamiczna dystrybucja obciążeń,
duża przepustowość oraz sugestie dotyczące kolejek do ponownego wykorzystania
składają się na rozwiązanie o wysokiej dostępności i małych opóźnieniach.
Przetwarzanie strumieniowe zdarzeń
Analiza danych powiązanych ze zdarzeniem i reagowanie w czasie rzeczywistym.
Twoje przedsiębiorstwo może wykorzystać niedostępne wcześniej dane i wnioski
z analiz w czasie rzeczywistym oraz zapewniać klientom responsywne doświadczenia.
Szybki transfer danych
Rozwiązanie pozwala przenosić dane między chmurą a infrastrukturą lokalną
lub między różnymi chmurami w sposób szybki i przewidywalny. Zapewnia
również większe bezpieczeństwo, aby pomagać w szybkim wdrożeniu platform
chmurowych, gdy zestawy danych są bardzo obszerne.
Bezpieczeństwo, automatyzacja i monitoring na poziomie platformy
Rozwiązanie umożliwia rozszerzenie łączności i integracji poza przedsiębiorstwo
dzięki mechanizmom brzegowym, które chronią interfejsy API, przenoszone dane
oraz powiązane systemy. Wykrywaj problemy w wersji produkcyjnej i reaguj na nie
w oparciu o powiązane mechanizmy automatyzacji.

IBM Cloud Pak for Integration
Integracja jest nawet 300% szybsza, a jej koszty są niższe o 33%

Zarządzanie
interfejsami API

Integracja
aplikacji i danych

Oprogramowanie
klasy korporacyjnej
do przesyłania
komunikatów

Przetwarzanie
strumieniowe
zdarzeń

Szybki transfer
danych

IBM Cloud Pak for Integration to platforma integracji
zwinnej. Za jej pomocą niektóre firmy przyspieszyły
opracowanie integracji o 300%, zmniejszając jednocześnie
koszty integracji o 33% i zwiększając swoją ogólną
sprawność operacyjną.
Dowiedz się więcej
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