IBM DataStage no IBM Cloud Pak for Data

5 principais motivos
para modernizar sua
integração de dados
O IBM® DataStage® no IBM Cloud Pak® for Data agora
permite que os usuários mantenham seus direitos
existentes e ganhem os benefícios adicionais da
conteinerização. Opte por atualizar e modernizar, pois,
assim, é possível acelerar o tempo de valorização,
reduzir custos e integrar perfeitamente o DataStage
com os principais serviços incluídos na plataforma.
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Escalonamento praticamente
ilimitado com conteinerização

Lide com qualquer volume de dados, com o
melhor tempo de execução paralelo e
balanceamento de carga de trabalho integrado
para otimizar sua execução.

execução de carga de
trabalho mais rápida
sobre o DataStage
tradicional

2

Milhões
em economia nos
custos de licença com
um thin client

Beneficie-se do seu
investimento existente
Potencialmente, economize milhões em custos de licença,
eliminando a necessidade de comprar thick clients para o
design de tarefas. O DataStage Flow Designer, um thin
client, é uma versão web do DataStage no IBM Cloud Pak
for Data que permite utilizar habilidades e ativos sem
novos treinamentos dispendiosos.

3

Projete uma vez, execute
em qualquer lugar
Com uma plataforma baseada em contêiner, você pode
evitar custos de desenvolvimento e eliminar latências
de dados e custos de saída projetando trabalhos de
integração de dados e implantando componentes de
tempo de execução em qualquer nuvem.

de economia em
custos de
desenvolvimento
com design de tarefas
automatizado

4

Reduza a gestão de
operações e manutenção
menor custo de
operação com o
DataStage no IBM Cloud
Pak for Data

Cumpra os SLAs de missão crítica e reduza o
gerenciamento geral automatizando o backup, a
recuperação e o gerenciamento de patches usando
uma arquitetura de integração de dados pronta para
nuvem e IA em contêineres e microsserviços.

5

Beneficie-se dos principais
serviços incluídos

A modernização permite a integração perfeita com
o IBM Watson® Knowledge Catalog, IBM Watson
Studio, virtualização de dados e fontes de dados
de streaming que usam uma interface de usuário
comum e integrações pré-construídas.

Saiba mais sobre o DataStage no IBM Cloud Pak for Data
e as ofertas de modernização para clientes atuais lendo o
relatório ou agendando um horário com um especialista.

US$ 14,4 milhões
em benefícios
líquidos possíveis
com o IBM Cloud
Pak for Data
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