Malha de dados

Controle
e privacidade
de dados
Automatize o controle e a privacidade
para melhorar a confiança, a proteção
e a conformidade dos dados

O crescente volume de dados em múltiplas implementações
apresenta um desafio de controle e proteção. Felizmente,
uma malha de dados consegue abstrair as complexidades
tecnológicas para melhorar o controle, a qualidade
e a privacidade dos dados com automação.

Veja a história completa
Para saber mais sobre controle e privacidade de dados, leia
nosso último e-book, que cobre este caso de uso de malha de
dados, juntamente com exemplos de clientes e informações
mais detalhadas sobre produtos.
Você também pode agendar um horário com um especialista
em malha de dados quando quiser.

Leia o e-book

Converse com um especialista

Principais funcionalidades
Metadados ativos
Aplicar metadados automaticamente a novos conjuntos de
dados com base no que pode ser extraído dos dados catalogados
anteriormente, utilizando o aprendizado de máquina.
Linhagem de dados
Proporcionar aos usuários visibilidade sobre a origem, as
transformações e o destino dos dados à medida que são
usados para criar produtos. Isso garante dados de alta
qualidade e visibilidade no relatório de proveniência.
Avaliações da qualidade dos dados
Gerar automaticamente avaliações e pontuações de qualidade
dos dados, fornecer recomendações de conjuntos de dados
baseados em IA e oferecer métodos de pesquisa robustos
para ajudar a remover conjecturas da seleção de dados.
Proteção dos dados
Assegurar que somente as pessoas com uma necessidade
razoável possam acessar os dados por meio da aplicação
automática de políticas e do reconhecimento de dados
sensíveis. Empregar máscara dinâmica, dados de treinamento
anonimizados e conjuntos de teste para que a falta de acesso
nunca signifique falta de insights.
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