Por que armazenamento
é importante para
instituições ﬁnanceiras
na era digital

O relatório da Frost &
Sullivan “A Prescription
for Growth: Financial
Firms in the Digital Era”,
analisa quatro desaﬁos do
gerenciamento de dados
como obstáculos para o
crescimento na era digital:

Leia o relatório completo
da Frost & Sullivan,
patrocinado pela IBM

1.
48%

Ofereça desempenho e consistência
com soluções de armazenamento
em multicloud híbrido que podem
ajudar a melhorar a qualidade do
serviço.

Citaram o
desempenho de
aplicações fraco
e inconsistente.1

Como o banco BPD Bali reduziu as
reclamações dos clientes em 67%

2.
46%

Inove e escale serviços digitais com mais rapidez
usando as soluções de armazenamento deﬁnido
por software que podem acelerar o
compartilhamento, o acesso, a análise e o
arquivamento de dados em multicloud híbrido.

Como a Fawry está possibilitando pagamentos
digitais para 100 milhões de egípcios

Citaram a gestão do
crescimento de dados
como um potencial
impedimento.2

3.
62%

Ajude a simpliﬁcar o gerenciamento de
conformidade e de riscos ﬁnanceiros usando
soluções inteligentes de dados e TI que
podem possibilitar maior rapidez em
descoberta de dados, deep learning e
simulações “e se”.

Citaram desaﬁos
de conformidade.3

Como projetar uma infraestrutura
de computação intensiva que
possa ser escalada para IA

4.
65%

Proteja seus dados e investimentos em TI com
soluções de armazenamento em multicloud
híbrido que foram projetadas para oferecer
compatibilidade com criptograﬁa de 256 bits e
padrões abertos, como APIs RESTful.

Citaram segurança
e acesso não
autorizado a dados.4

Como a seguradora W&W Group fornece serviços
inigualáveis e está sempre pronta a ajudar

Conclusão
Obtenha máximo retorno sobre investimentos em
dados para fazer seu negócio crescer com uma
infraestrutura de armazenamento multicloud
híbrido desenvolvida para a era digital.5
Saiba mais sobre o armazenamento de
dados da IBM para o universo multicloud
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