Aproveite o poder de
todos os seus dados
em várias nuvens
com um ↷ data
lake de consumo
democratizado
na nuvem
Gerenciamento moderno
de dados para identificar
novos padrões
Gere insights que viabilizem
a inovação usando novos tipos
de dados de outras fontes, como:

Dados estruturados

Dados de sensor

Dados de clickstream

Log do chat

Rede social

Streaming de áudio

Streaming de vídeo

Automatize o gerenciamento
de dados de ponta a ponta com
um data lake na multinuvem
↳ Ofereça suporte a dispositivos
conectados à Internet das Coisas
(IoT) com melhorias em tempo real
nos processos e nas operações.
↳ Proporcione uma visão de 360
graus do seu cliente para melhorar
a previsão de comportamentos
e aumentar a fidelização e a retenção.
↳ Simplifique e reduza os custos de
ingestão e retenção de dados.

~20%

79%
Segundo o IDC, os
dados não estruturados
em todo o mundo devem
aumentar cerca de 20%
nos próximos quatro
anos, alcançando 144
ZB em 20251.

79% dos CEOs
também afirmam que
a IoT é a tecnologia de
ponta que deve gerar
resultados, seguida
pela nuvem (74%)
e pela IA (52%)2.

Veja os benefícios em
toda a empresa

Virtualize
o acesso aos
dados em toda
a organização.

Viabilize consultas
e análises ad hoc
em tempo real.

Veja qual é a melhor forma de integrar um data lake
à sua infraestrutura de gerenciamento de dados
e ampliar os tipos de dados que sua empresa usa
para tomar decisões melhores.

Saiba mais
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Permita a
democratização do
acesso dos usuários em
toda a sua empresa.

Ajude a reduzir
o custo da TI.

