IBM Cloud Pak for Data

Uprość
infrastrukturę dla
danych i AI dzięki
w pełni zarządzanej
platformie
AI przekształca firmy,
jakimi je znamy
A wzrastający nacisk na tworzenie
bardziej inteligentnych przepływów pracy
i personalizowanie interakcji z klientem
sprawiają, że wiele organizacji sięga po
rozwiązania chmurowe, by zapewnić swoim
zespołom krytyczne możliwości operacyjne
w skali, jakiej potrzebują.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na te
usługi rośnie również złożoność systemów
informatycznych. Przeciętne dzisiejsze
przedsiębiorstwo zmaga się ze złożonym,
rozproszonym środowiskiem IT.

Przedstawiamy IBM Cloud
Pak for Data w modelu
usługowym
Dostarczanie krytycznych danych i usług AI
bez konieczności angażowania zasobów IT
i ponoszenia kosztów. IBM CloudPak® for
Data w modelu usługowym to zintegrowana
platforma danych i sztucznej inteligencji,
w pełni zarządzana w chmurze IBM Cloud®.

Usprawnione
zarządzanie danymi
Gromadzenie danych ze wszystkich źródeł
i struktur za pomocą zarządzania danymi
w środowisku chmury, zapewniające
niezależne skalowanie mocy obliczeniowych
i pamięci masowej.

90%

5-krotny wzrost

firm prawdopodobnie
wdroży technologię
sztucznej inteligencji
do roku 20221

możliwości AI opartych
na chmurze w latach
2019-20232

98%
firm planuje wdrożenie
wielochmurowego
środowiska hybrydowego
do 2021 roku3

90%
bardziej wydajne
zarządzanie infrastrukturą

20%
niższe koszty operacyjne4

25%–35%
niższy koszt obsługi
hurtowni danych5

Optymalizacja
strategii DataOps
Integracja i katalogowanie zasobów danych,
niezależnie od tego, gdzie się znajdują,
w celu samoobsługowego wyszukiwania
danych, zarządzania regułami i generowania
metadanych.

Automatyzacja cyklu
życia AI

90%

27 mln USD

redukcja cyklów życia
danychi AI

oszczędności w zakresie
wydajności

459%

Budowanie, wdrażanie, skalowanie
i monitorowanie niestandardowych modeli ML
i AI, ze zautomatyzowanymi możliwościami
budowania zaufania i przejrzystości. Szybszy
czas uzyskania wartości modelu.

przewidywany
zwrot z inwestycji
(ROI) w ciągu 3 lat6

Integracja aplikacji
z technologią AI

1,2–3,4 mln
USD

Wykorzystanie aplikacji działających
w oparciu o sztuczną inteligencję
i budowanie systemów w oparciu
o interfejsy API, dokładniejsze prognozy
i automatyzacja decyzji oraz procesów.

przewidywane korzyści
z wykorzystania wielkich
zbiorów danych, uczenia
maszynowego i sztucznej
inteligencji7

Pierwsze kroki z modelem
usługowym

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu to, czego potrzebuje
— spójność przetwarzania danych i wdrożenia AI dzięki
architekturze danych i sztucznej inteligencji w modelu
usługowym, na jednej zunifikowanej platformie.
Dowiedz się, jak rozpocząć, już dziś zapoznając się
z opracowaniem lub oglądając webinarium.

Przeczytaj artykuł

Zapraszamy
na webinarium
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