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Dlaczego warto przeprowadzić
modernizację?
Integracja danych i aplikacji jest niezbędnym elementem transformacji
cyfrowej, lecz 84% projektów z tego zakresu kończy się niepowodzeniem
z powodu odizolowania danych i nieodpowiedniego podejścia do integracji.
Przechodzenie klientów do chmury i sztucznej inteligencji wymaga nowego
i innowacyjnego spojrzenia na tę kwestię.

NIE POZWÓL, ABY INTEGRACJA STAŁA SIĘ PRZESZKODĄ NA
DRODZE DO SUKCESU
Zwiększ efektywność. Wykorzystaj szablony, wstępnie wbudowane
konektory i automatyzację, aby obniżyć koszty i zwiększyć szybkość.
Zyskaj nowe możliwości. Skorzystaj z szeregu wzorców integracji, które
obejmują interfejsy API, kolejkowanie komunikatów i nowe funkcje, takie jak
architektura sterowana zdarzeniami i szybkie przesyłanie danych oparte na
otwartych standardach.
Zapewnij elastyczność i rozwój. Wykorzystaj cechy rozwiązań od podstaw
tworzonych z myślą o chmurze w swoim środowisku integracyjnym, aby
sprostać gwałtownie zmieniającym się wymaganiom transformacji cyfrowej
związanym z jej tempem i skalą.
Optymalizuj inwestycje. Zintegruj wiele chmur dzięki architekturze stworzonej
z wykorzystaniem idealnej kombinacji usług przetwarzania w chmurze od
różnych dostawców używających różnorodnych technologii oraz w wielu
modelach wdrażania rozwiązań chmurowych (publicznych, prywatnych i SaaS).

Co jest w środku?
Niniejszy przewodnik zawiera zarys podejścia IBM do modernizowania
integracji.

NAUKA

Podsumowanie koncepcji.

POCZĄTEK

Jak rozpocząć modernizację
integracji.

NAUKA

Rozwój z myślą o przyszłości
Tradycyjne scentralizowane architektury integracji nie dotrzymują kroku
szybkości i skali procesów integracji niezbędnych w ramach transformacji
cyfrowej. Można rozwiązać ten problem poprzez zastosowanie strategii
integracji typu agile w połączeniu z platformą hybrydową.
Dzięki pojedynczej platformie zawierającej wszystkie wzorce i mechanizmy
integracji możesz przeprowadzić integrację wewnątrz hybrydowych
środowisk wielochmurowych, zwiększyć szybkość i efektywność tworzenia
aplikacji, zmniejszyć koszty, a także zrównoważyć tradycyjne i nowoczesne
wymagania dotyczące integracji.

INTEGRACJA MA KLUCZOWE ZNACZENIE
Opracuj strategię modernizacji integracji . Dotrzymaj kroku cyfrowemu
światu przez zastosowanie zdecentralizowanego podejścia opartego na
kontenerach, które ułatwia korzystanie z mikrousług.
Wdróż ujednoliconą platformę integracji . Obniż koszty każdej integracji
dzięki zastosowaniu otwartych technologii i hybrydowych architektur
wielochmurowych.
Chroń swoje inwestycje . Aby skutecznie wdrożyć strategię integracji,
należy całościowo przemyśleć dobór personelu, stosowane procesy,
technologie i architekturę, aby nadążać za zmianami. Zastosuj nowoczesne
procedury tworzenia oprogramowania, takie jak DevOps i CI/CD, aby
zwiększyć sprawność działania.

Dowiedz się więcej
Odwiedź witrynę IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Zmodernizuj swoje
środowisko integracji
Wszystko wokół Ciebie się zmienia. Transformacja cyfrowa i modernizacja
aplikacji wymagają sprawności działania, skalowalności i odporności.
Aby przedsiębiorstwo było w stanie sprostać tym wymaganiom, należy
zastosować podejście oparte na kontenerach, które jest zdecentralizowane
i ułatwia stosowanie mikrousług.

PROAKTYWNIE REAGUJ NA ZMIANY
Integruj na jednej, wspólnej platformie. Zwiększ dostępność, odporność
i możliwości konserwacji przez przeniesienie obecnych funkcji integracji
korporacyjnej na zarządzaną platformę kontenerową oraz usprawnij
świadczenie usług integracyjnych.
Zastosuj architekturę integracji typu agile. Sprawdź architekturę
i strategię integracji pod kątem potrzeb aplikacji dotyczących komunikacji
z systemami wewnątrz i na zewnątrz środowiska integracyjnego
przedsiębiorstwa. Promuj sprawność działania, prostotę i wydajność.
Skup się na konkretnym przypadku użycia . Przyspiesz wprowadzanie
innowacji, koncentrując wizję integracji na swoim przedsiębiorstwie.
Ponownie sprawdź model wykorzystania usług przez kanał cyfrowy
i aplikacje korporacyjne.
Wzbogać logikę integracji. Dzięki możliwościom oferowanym przez
kognitywną sztuczną inteligencję możesz dynamicznie usprawniać
logikę i układ przepływów integracyjnych przy użyciu reguł decyzyjnych
sterowanych zdarzeniami.

Dowiedz się więcej
Odwiedź witrynę IBM Cloud Architecture Center.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures
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Uzyskuj dostęp do danych i usług z dowolnego miejsca

Udostępniaj w formie interfejsów API, mikrousług i zdarzeń
Wykorz ystuj istniejące
integracje

Twórz nowe integracje
Aplikacje

Składnice
danych

Usługi wielochmurowe

Przesyłanie
wiadomości
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Strumienie
zdarzeń

Strumienie
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Wdrażaj w dowolnej chmurze

AI
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Opracuj strategię modernizacji
Jest wiele obszarów, na których należy się skupić, rozpoczynając
modernizację integracji.

MĄDRZE ZAPLANUJ I ROZPOCZNIJ MODERNIZACJĘ
Spójrz na modernizację z szerszej perspektywy. Określ odpowiednią ilość
działań modernizacyjnych potrzebnych w każdym obszarze w zależności od
tego, na jakim etapie obecnie znajduje się zasadnicza działalność Twojego
przedsiębiorstwa, i na jakim etapie powinna się znajdować.
Dokonaj oceny obecnego środowiska integracji. Zidentyfikuj obecne mechanizmy
integracji i przewiduj przyszły rozwój, korzystając z modelu dojrzałości.
Dodaj własne parametry do integracji swojego przedsiębiorstwa. Stwórz
hybrydową platformę wielochmurową do integracji, aby korzystać ze
wszystkich wzorców integracji przedsiębiorstwa.
Stwórz plan rozwoju integracji. Opracuj kryteria, według których będzie
można określić właściwą ścieżkę przejścia z tradycyjnej integracji do
nowoczesnego modelu w każdym obszarze i odwzoruj podróż przez
modernizację na osi czasu.

Dowiedz się więcej
Poznaj architekturę modernizacji aplikacji.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Łącz i dopasowuj różne podejścia
w zależności od potrzeb!
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operacyjne

Model
wykorzystania
Infrastruktura
Środowisko
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Rozszerzenie
Bezpieczeństwo

Zmodernizowana integracja ma kilka cech charakterystycznych.
Dla każdej z tych cech należy określić, jaki poziom modernizacji
najlepiej odpowiada Twojemu przedsiębiorstwu.

NAUKA

Zacznij stosować integrację
typu agile
Integracja typu agile to podejście, które dzieli scentralizowany, monolityczny
element integracji, jakim jest magistrala komunikacyjna przedsiębiorstwa
(ESB), na mniejsze, precyzyjne i niezależne komponenty. Te mniejsze
elementy można bezproblemowo dodawać do architektury oraz usuwać lub
aktualizować bez zakłócania pracy innych komponentów.

NAJBARDZIEJ LICZĄ SIĘ LUDZIE, PROCESY I TECHNOLOGIA
Dostosuj własność. W miarę wzrostu liczby kanałów cyfrowych i zróżnicowania
w wykorzystaniu usług zaplecza własność warstwy integracyjnej staje się mniej
scentralizowana i przechodzi na warstwę aplikacyjną.
Uzyskaj dostęp do precyzyjnych danych poprzez interfejsy API.
Dostosuj dane, które udostępniasz zewnętrznym programistom,
partnerom handlowym i wewnętrznym działom swojej firmy. Programiści
mogą łatwo korzystać ze standardowych interfejsów API, aby tworzyć
własne obiekty biznesowe.
Skaluj dzięki uproszczonym środowiskom wykonawczym integracji. Wraz
z pojawieniem się maszyn wirtualnych, kontenerów i orkiestracji kontenerów
możesz rozbić scentralizowany wzorzec magistrali komunikacyjnej na
mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu, niezależne elementy.

Dowiedz się więcej
Przeczytaj dokumentację techniczną dotyczącą przyspieszenia modernizacji
i sprawnej integracji
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248452.html
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Początkowe etapy
modernizacji
Każdy proces modernizacji rozpoczyna się w innym miejscu, ale platforma
integracji jest zawsze niezbędna. Taka platforma umożliwia korzystanie
z charakterystycznych zalet przetwarzania w chmurze, takich jak
skalowalność, wydajność i sprawność działania.

ROZPOCZNIJ MODERNIZACJĘ OD BIEŻĄCYCH KWESTII
Przyspiesz transformację cyfrową. Kanały cyfrowe wymagają nowego,
innowacyjnego dostępu do danych i usług korporacyjnych, które
zwiększają sprawność platformy integracji.
Rozpocznij modernizację od podstaw. Przeanalizuj istniejące punkty
końcowe integracji w przedsiębiorstwie, ponieważ Twoje systemy zapisu
(SoR) zostały przeniesione do chmury lub modelu SaaS, Twoje aplikacje
korporacyjne zostały przebudowane z monolitycznych na aplikacje działające
w chmurze, lub interfejsy ekosystemu partnera zostały zmodernizowane.
Wdróż niezależne zespoły. Zespoły techniczne kierowane przez
przedsiębiorstwo napotkają nowe wyzwania związane z integracją, które
spróbują rozwiązać samodzielnie. Upewnij się, że zespoły te będą świadome
nowoczesnych i wysoce produktywnych narzędzi integracyjnych, aby zapewnić
skuteczne wdrożenie z wykorzystaniem sprawdzonych i dojrzałych wzorców.
Nadążaj za ewolucją oprogramowania pośredniego. Plany integracji
oprogramowania pośredniego obejmują również wirtualizację,
konteneryzację, wdrożenie w modelu SaaS oraz obsługę wielu chmur.

Dowiedz się więcej
Odwiedź witrynę dotyczącą modernizacji integracji.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/modern-integration
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Bez względu na to, gdzie się znajdujesz, podróż z nami zakończy się sukcesem.
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Nowoczesna architektura
integracji
W modernizacji integracji przedsiębiorstw ciągle pojawiają się nowe
punkty końcowe i wzorce integracji. Dzięki sprawnej architekturze
integracji możesz reagować na iteracyjne środowisko, bezpiecznie
dostosowując i wprowadzając integracje w odseparowanym środowisku.

NIE MODERNIZUJ BEZ POWODU
Wprowadzaj precyzyjne przepływy integracyjne. Wprowadzaj zmiany,
przebudowuj i wdrażaj przepływy integracyjne, aby bezpiecznie
modyfikować, skalować, zapewniać odporność i maksymalizować
szybkość produkcji.
Zdecentralizuj własność mechanizmów integracji . Podziel
odpowiedzialność za tworzenie i utrzymywanie integracji, aby
wyeliminować zapotrzebowanie na centralny zespół ds. integracji
i infrastrukturę oraz uniknąć związanych z tym wąskich gardeł.
Wdrażaj infrastrukturę chmury. Wykorzystuj uproszczone środowiska
wykonawcze integracji w środowisku kontenerowym, które jest
znakomicie dostosowane do chmurowych technik wdrażania.

Dowiedz się więcej
Oceń dojrzałość swojej nowoczesnej integracji
https://www.ibm.com/cloud/garage/assessments/modern-integration

12

Porady oparte na wiedzy
specjalistycznej IBM!

Analiza danych

Usługa w chmurze
strumienie zdarzeń

Aplikacje

Zarządzane
API

PaaS
CaaS
Bezserwerowe

Przesyłanie
wiadomości
Usługi
korporacyjne
Integracja
aplikacji/danych

Aplikacje
korporacyjne

Bezpieczn a
brama

Przesyłanie
wiadomości

Usługa w chmurze
(DBaaS)

Aplikacje
SaaS

Szybkie przesyłanie
danych

Aplikacje
PaaS

Systemy
zapisu

Interfejsy API

CaaS

Bezserwerowe

Przesyłanie
wiadomości (IaaS)

Połącz wiele wzorców integracji w hybrydowej infrastrukturze
wielochmurowej, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników.

Komponenty IPaaS
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Czym są rozwiązania IBM Cloud Pak?
Wychodząc poza same kontenery i technologię Kubernetes, przedsiębiorstwa
muszą zharmonizować topologię swoich środowisk produkcyjnych oraz zapewnić
zarządzanie, bezpieczeństwo i nadzór dla swoich aplikacji. Każde rozwiązanie
IBM Cloud Pak to stworzone z myślą o przedsiębiorstwach oprogramowanie
kontenerowe, które działa w środowisku Red Hat OpenShift na platformie
IBM Cloud i w systemie Red Hat Enterprise Linux.
Rozwiązania IBM Cloud Pak zostały stworzone w oparciu o wspólną warstwę integracji.
Zawierają wdrażane w kontenerach oprogramowanie pośrednie IBM i wspólne usługi
w zakresie oprogramowaniawspomagające prace programistyczne i zarządzanie.

Dowiedz się więcej
Sprawdź rozwiązania IBM Cloud Pak
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Pak for Applications. Dzięki tym rozwiązaniom możesz szybko
tworzyć aplikacje od podstaw z myślą o chmurze przez wykorzystanie
wbudowanych narzędzi i procesów programistycznych, w tym obsługi funkcji
mikrousług i przetwarzania bezserwerowego.
IBM Cloud Pak for Data. Upraszczaj gromadzenie, porządkowanie i analizowanie
danych. Wyciągaj cenne wnioski z danych, korzystając ze zintegrowanego
katalogu dodatków w postaci rozwiązań IBM, technologii Open Source
i zewnętrznych mikrousług.
IBM Cloud Pak for Integration. Uzyskaj szybkość, elastyczność, bezpieczeństwo
i skalowalność potrzebne do obsługi wszystkich realizowanych projektów
w zakresie integracji i transformacji cyfrowej, dzięki funkcjom takim jak obsługa
interfejsów API, integracja danych i aplikacji, przesyłanie komunikatów i informacji
o zdarzeniach, szybki transfer danych i mechanizmom zabezpieczania integracji.
IBM Cloud Pak for Automation. Możesz wdrażać aplikacje w wybranych
chmurach, korzystając z narzędzi niewymagających pisania rozbudowanego
kodu dla użytkowników biznesowych, oraz dzięki wglądowi w wyniki w czasie
rzeczywistym dla menedżerów. Przenoś istniejące środowiska wykonawcze
automatyzacji bez modyfikowania aplikacji i przeprowadzania migracji danych.
Automatyzuj na dużą skalę, uniezależniając się od produktów jednego dostawcy.
IBM Cloud Pak for Multicloud Management. Zapewnij przejrzystość,
automatyzację i nadzór nad zarządzaniem różnymi środowiskami
hybrydowymi i wielochmurowymi, jak również integrację z dotychczasowymi
mechanizmami i procesami.
IBM Cloud Pak for Security. Zintegruj narzędzia zabezpieczeń, aby uzyskać
wgląd w zagrożenia w hybrydowych środowiskach wielochmurowych.

Szybszy i bezpieczniejszy sposób na migrację do chmury.

POCZĄTEK

IBM Cloud Pak for Integration
Tworzenie zintegrowanych rozwiązań wymaga użycia więcej niż jednego
wzorca integracji jednocześnie. Uprość zarządzanie architekturą integracji
i obniż koszty. Rozwiązanie IBM Cloud Pak for Integration działające
w środowisku Red Hat OpenShift zapewnia elastyczność we wdrażaniu
obciążeń lokalnie oraz w chmurach prywatnych i publicznych.

NOWOCZESNE WZORCE INTEGRACJI, KTÓRE SĄ SZYBKIE,
PROSTE I BEZPIECZNE
Zarządzanie cyklem życia API. Platforma umożliwia tworzenie,
zabezpieczanie, udostępnianie i monetyzację interfejsów API w różnych
chmurach przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej dostępności.
Integracja aplikacji i danych. Integruj swoje dane i aplikacje biznesowe
szybko i łatwo w dowolnym systemie chmurowym.
Przesyłanie wiadomości w przedsiębiorstwie. Upraszczaj, przyspieszaj
i ułatwiaj niezawodną wymianę danych dzięki zaufanemu, elastycznemu
i bezpiecznemu rozwiązaniu do przesyłania wiadomości.
Strumieniowe przesyłanie zdarzeń. Wykorzystaj rozwiązanie Apache Kafka,
aby dostarczać komunikaty szybko i niezawodnie oraz reagować
na zdarzenia w czasie rzeczywistym.
Szybkie przesyłanie danych. Niezawodne wysyłanie, udostępnianie,
przesyłanie strumieniowe i synchronizacja dużych plików i zbiorów danych
z maksymalną prędkością.
Zabezpieczenia, automatyzacja i monitorowanie na poziomie platformy.
Szybka konfiguracja i zarządzanie bramami, kontrolowanie dostępu dla
poszczególnych zasobów, wdrażanie przepływów integracji i monitorowanie
całego ruchu.

Dowiedz się więcej
Poznaj rozwiązanie IBM Cloud Pak for Integrations.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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IBM Cloud Pak for Integration – sprawdzone wzorce integracji,
które upraszczają architekturę i obniżają koszty.
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Zarządzanie cyklem życia API
Zmniejszenie rozbieżności między aplikacjami działającymi w chmurze
a tymi, które działają lokalnie, w szybki i łatwy sposób poprzez wyodrębnienie
interfejsów API zaplecza. Jednym z najlepszych sposobów osiągnięcia tego
celu jest udostępnienie usług w formie interfejsów API dla użytkowników
zewnętrznych i utworzenie logiki integracji przez aplikacje.

INNOWACJE UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKÓW
Rozwój. Standardowy interfejs API obejmujący globalne wykrywanie, dzięki
czemu możliwe jest uzyskanie dostępu do kluczowych funkcji biznesowych
w formie dopracowanych usług. Ponowne wykorzystywanie kombinacji danych
opartych na innowacyjnych przypadkach użycia dotyczących transformacji.
Integracja. Znaczący wpływ na cele biznesowe przez udostępnianie usług
w formie zarządzanych interfejsów API. Możliwość integrowania ze sobą
różnych projektów i odkrywania korzyści synergii w całym przedsiębiorstwie.
Skalowalność. Gotowość na dynamiczne skalowanie w zależności od
wymagań rozwijającego się środowiska i innych wskaźników użytkowania.

Dowiedz się więcej
Poznaj architekturę zarządzania cyklem życia interfejsów API.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/apiArchitecture
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Zarządzanie
cyklem życia
API
Uprość zarządzanie architekturą integracji i obniż koszty dzięki
rozwiązaniu IBM Cloud Pak for Integration.
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Integracja aplikacji i danych
Szybsza i łatwiejsza integracja wszystkich danych i aplikacji biznesowych
w dowolnej chmurze przy wykorzystaniu otwartych standardów.
Ten wzorzec pozwala zmniejszyć obawy o niedopasowane źródła,
formaty i standardy – od prostych aplikacji SaaS po najbardziej złożone
starsze systemy.

UPROSZCZENIE I KONSOLIDACJA ŚRODOWISKA INTEGRACJI
Integracja aplikacji. Łączenie aplikacji i źródeł danych lokalnie lub w wielu
chmurach, co pozwala na koordynację wymiany informacji biznesowych
w ramach prostej usługi, tak aby podstawowe dane i transakcje zachowały
swoją integralność. W przeciwieństwie do wzorca zarządzania interfejsami
API wzorzec ten najlepiej działa z prostymi usługami.
Integracja danych. Synchronizacja danych w wielu punktach końcowych
środowiska integracyjnego w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
co pozwala uzyskać spójny wgląd w dane zgromadzone ze starszych
systemów zaplecza, aplikacji SaaS, repozytoriów DBaaS i analitycznych
usług w chmurze.
Wykorzystaj integrację typu agile. Ujednolicenie możliwości w skali
całego przedsiębiorstwa. Korzystaj z podstawowych usług korporacyjnych
i procesów biznesowych. Rozszerzaj funkcje kognitywne w ramach logiki
integracji. Skonfiguruj sprawne modele organizacyjne i reguły nadzoru.

Dowiedz się więcej
Poznaj rozwiązanie IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Integracja
aplikacji
i danych
Szybsza i łatwiejsza integracja wszystkich danych i aplikacji
biznesowych w dowolnej chmurze.

POCZĄTEK

Przesyłanie wiadomości
w przedsiębiorstwie
Upraszczaj, przyspieszaj i ułatwiaj niezawodną wymianę danych dzięki elastycznemu
i bezpiecznemu rozwiązaniu do przesyłania wiadomości. Rozszerz tradycyjne
mechanizmy przesyłania wiadomości w nowoczesnych aplikacjach, aby
komunikować się z nowymi technologiami sztucznej inteligencji, urządzeniami
internetu rzeczy i innymi kanałami cyfrowymi.

OTRZYMUJ NIEZBĘDNE INFORMACJE WTEDY, KIEDY ICH POTRZEBUJESZ
Upewnij się, że przesyłanie wiadomości będzie odbywać się w niezawodny
i bezpieczny sposób. Zachowaj integralność komunikatów w całej sieci, chroń
dane i zapewniaj zgodność z przepisami dzięki funkcjom bezpieczeństwa.
Zapewniaj niezawodne dostarczanie bez utraty wiadomości, występowania
zduplikowanych komunikatów i skomplikowanego odzyskiwania.
Ujednolicenie przedsiębiorstwa. Łatwiejsza integracja heterogenicznych
platform aplikacji z wykorzystaniem standardowych w branży protokołów
przesyłania wiadomości JMS, skalowalnego modelu publikowania
i subskrypcji (publish-subscribe) oraz szeregu interfejsów API.
Wydajne i skalowalne przesyłanie wiadomości. Twoje aplikacje mogą
polegać na rozwiązaniu cechującym się wysoką dostępnością, całkowicie
zautomatyzowanym przełączaniem awaryjnym, dynamicznie dystrybuowanymi
obciążeniami związanymi z przesyłaniem wiadomości, wysoką przepustowością
i niskim opóźnieniem.
Łatwe zarządzanie i kontrola. Panel kontrolny pozwoli Ci uzyskać wgląd
w śledzenie wiadomości i plików. Kontroluj przepływ danych i realizację transakcji.

Dowiedz się więcej
Poznaj hybrydową architekturę przesyłania wiadomości
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/hybrid-messaging
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Przesyłanie
wiadomości

Ujednolicenie funkcji korporacyjnych jest bardzo ważne!

POCZĄTEK

Strumieniowe przesyłanie
zdarzeń
Wykorzystaj strumieniowe przesyłanie zdarzeń, aby tworzyć adaptacyjne
rozwiązania, które będą bardziej angażować użytkowników, zapewniając
im spersonalizowane doświadczenia poprzez reagowanie na zdarzenia
w szybkim tempie. Zdarzenia występują w ciągłym strumieniu w wielu
źródłach o niskim opóźnieniu i dużej szybkości.

REAGUJ W CZASIE RZECZYWISTYM
Zmniejsz złożoność systemu . Mechanizm luźnego powiązywania
pozwala producentom na emisję zdarzeń bez wiedzy o tym, do kogo
one trafiają. Podobnie odbiorcy nie muszą znać tożsamości jednostek
emitujących zdarzenia.
Uproszczenie interfejsu. Jeden producent zdarzeń może dotrzeć
do wielu punktów końcowych za pomocą jednego połączenia.
Reaguj na zdarzenia w chwili ich wystąpienia. Pomogą Ci w tym:
urządzenia internetu rzeczy, analiza strumieniowa, transakcje zaplecza
realizowane w czasie rzeczywistym, śledzenie lokalizacji geograficznej
i audyt.
Usprawnij uczenie maszynowe. Usprawnij analizy predykcyjne
przechodząc z przetwarzania wsadowego do strumieniowego przesyłania
zdarzeń w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z architekturą sterowaną zdarzeniami
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/eventDrivenArchitecture
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Strumieniowe
przesyłanie
zdarzeń
Aplikacje mogą podejmować działania dotyczące przyszłości,
bazując na wydarzeniach z przeszłości.

POCZĄTEK

Szybkie przesyłanie plików
Przedsiębiorstwa potrzebują niezawodnego, szybkiego i bezpiecznego sposobu
przesyłania danych i zsynchronizowanego systemu, który jest hybrydowy
i wielochmurowy. Platforma integracji umożliwia bezpieczne przesyłanie
danych między różnymi obszarami geograficznymi znacznie szybciej niż
tradycyjne narzędzia, do tego między pamięciami masowymi dowolnego typu,
zainstalowanymi lokalnie lub w chmurze, lub przenoszonymi między chmurami
różnych dostawców.

DANE DOSTĘPNE W ODPOWIEDNIM MIEJSCU I CZASIE
Integrowanie danych aplikacji. Koordynuj wymianę informacji biznesowych,
aby zapewnić dostępność danych w odpowiednim miejscu i czasie.
Przekształcanie danych na potrzeby analizy. Dostęp do danych, ich
czyszczenie i przygotowywanie, aby stworzyć w hurtowni danych lub jeziorze
danych spójny obraz biznesu.
Wzbogacanie danych korporacyjnych. Rozszerz zawartość bazy DBaaS
o dane z systemów zaplecza przedsiębiorstwa, aby uzyskać pełny obraz
użytkownika. Synchronizuj źródła danych partnerów z wewnętrznymi, aby
wzajemnie je uzupełniać.
Przesyłanie danych. Szybkie i przewidywalne przenoszenie olbrzymich
ilości danych między środowiskiem lokalnym a chmurą lub między różnymi
chmurami z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ułatwia
szybkie rozpoczęcie korzystania z platform chmurowych w przypadku bardzo
dużych ilości danych, które muszą być szybko przesyłane na duże odległości.

Dowiedz się więcej
Poznaj rozwiązanie IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Szybkie
przesyłanie
danych
Bezpieczne i szybkie przesyłanie danych

POCZĄTEK

Przykład integracji
zorientowanej na użytkownika
W tym przykładzie każda integracja wymaga innego wzorca. Fikcyjna firma
ubezpieczeniowa wdrożyła nowy program nagradzający swoich klientów
za aktywności dobrze wpływające na ich zdrowie. Firma mierzy aktywność
fizyczną za pomocą urządzeń noszalnych oraz rejestruje i agreguje dane w celu
obliczenia nagród. Zagrożenia dla zdrowia są rozpoznawane poprzez analizy
przeprowadzane przez partnerów świadczących usługi zdrowotne, a jeśli zdrowie
klienta jest zagrożone, wysyłany jest do niego alert o przerwaniu programu.

ZDOBYWAJ NAGRODY ZA ILOŚĆ KROKÓW.
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Dowiedz się więcej
Poznaj rozwiązanie IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Strumieniowe przesyłanie zdarzeń. Inteligentne urządzenie noszone przez
klientów rejestruje i śledzi ich kroki. Zdarzenia są wysyłane do aplikacji mobilnej
i publikowane w strumieniu zdarzeń w celu dalszego przetwarzania przez system
zaplecza. Aplikacja zaplecza agreguje dane zdarzenia i oblicza procent zniżki dla
składki ubezpieczeniowej.
Zarządzanie cyklem życia API. Lekarz klienta firmy ubezpieczeniowej otrzymuje
wyniki testów z urządzenia. Następnie loguje się do portalu WWW szpitala, aby
przesłać dane testowe oraz wyniki diagnostyki obrazowej do repozytorium.
Szpital znajduje się w sieci, a aplikacja internetowa, z której korzysta, wywołuje
biznesowy interfejs API w celu zgłoszenia przez niego danych. Interfejs API
przesyła raport do systemu zapisu zaplecza w celu dalszego przetwarzania
i podjęcia następnych kroków.
Przesyłanie wiadomości w przedsiębiorstwie. Aplikacja korporacyjna korzysta
z reguł biznesowych, aby wykrywać, czy klient cierpi na arytmię serca i obecnie
wykonuje rygorystyczną aktywność fizyczną, która stanowi zagrożenie dla jego
zdrowia. Aplikacja wysyła alert o zdarzeniu do hybrydowej kolejki komunikatów,
która uruchamia powiadomienie push w celu przesłania SMS-a do użytkownika.
Integracja aplikacji i danych. System zapisu zaplecza wywołuje przepływ
integracyjny, aby przeprowadzić aktualizację we wszystkich źródłach danych
dotyczących nowego stanu zdrowia klienta. Przepływ integracyjny aktualizuje
profil klienta w chmurze, aby aplikacja mobilna zawierała najnowsze informacje.
Uruchamia to komponent odpowiedzialny za szybkie przesyłanie plików, co
pozwala zsynchronizować nowe informacje o pacjencie i wyniki diagnostyki
obrazowej ze szpitalnego repozytorium z systemami zapisu zaplecza.
Szybkie przesyłanie danych. Komponent odpowiedzialny za szybkie przesyłanie
danych uzyskuje dostęp do rekordów pacjenta w repozytorium szpitala
i przenosi je między różnymi lokalizacjami geograficznymi aż do korporacyjnej
sieci pamięci masowej (SAN). Element klasy ETL odpowiadający za import treści
wysyła zaktualizowane dane do systemu zapisu zaplecza.

POCZĄTEK

IBM Garage: przyspiesz
modernizację
Modernizacja może przybierać różne formy, a całkowite przekształcenie
wszystkich aplikacji nie jest możliwe. Przeprowadzenie modernizacji na
dużą skalę jest ryzykowne, dlatego najlepiej jest rozbijać działania na mniejsze
projekty o wymiernych efektach. Celem jest zwiększenie korzyści, częste
dostarczanie i ograniczenie ryzyka. Eksperci IBM Garage mogą w tym pomóc.

REFAKTORYZACJA TYLKO TAM, GDZIE JEST KONIECZNA
Wspólne tworzenie rozwiązań. Określ możliwości przeprowadzenia
modernizacji w firmie. Zdefiniuj i stwórz produkt o minimalnej koniecznej
funkcjonalności ze swoim zespołem, uzyskaj informacje zwrotne i wspólnie
stwórzcie rozwiązanie.
Wspólna realizacja projektu. Zarządzaj ryzykiem, wybierając właściwe
podejście do modernizacji swoich aplikacji. Przyspiesz modernizację dzięki
automatyzacji i technologii.
Współpracuj z partnerami. Usprawnianie procesów produkcji, standaryzacja
operacji i poprawa wydajności procesów DevOps we wszystkich aplikacjach.

Dowiedz się więcej
Odwiedź witrynę IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Modernizuj swoje aplikacje szybko
i bezpiecznie za pomocą naszych
akceleratorów i narzędzi.

Skontaktuj się z ekspertami IBM Garage!
Plan modernizacji chmury
Warsztaty
projektanckie

Planowanie MVP

Sukce

s!!

Pomiar
efektów

Testowanie, pilotaż,
weryfikacja

Uwzględnienie
opinii

IBM Garage jest zaufanym partnerem zapewniającym technologie
i wskazówki, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie natychmiastowych
korzyści biznesowych.

Uwagi:
IBM Cloud Pak for
Integrations: pierwsze kroki

d-pakhttps://www.ibm.com/cloud/clou
for-integration/get-started

Poznaj rozwiązanie
IBM Cloud Pak for Integration
d-pakhttps://www.ibm.com/cloud/clou
for-integration

Oceń dojrzałość
swojej
integracji

https://www.ibm
assessments/mo .com/cloud/garage/
dern-integratio
n

Nowoczesna architek
tura
integracji
https://www.ibm.com
architectures/moder /cloud/garage/
n-integration

Dowiedz się wię
cej o Red Hat
OpenShift

https://www.op

enshift.com/
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Odwiedź IBM Garage

https://www.ibm.com/garage
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