Simplifique sua jornada
para a IA
Automatize, governe e processe dados
em escala com o IBM Cloud Pak for Data

As empresas precisam modernizar suas arquiteturas de dados
para acompanhar o ritmo da crescente escala de necessidades
em dados e análises. A empresa moderna precisa de uma
plataforma ágil que seja escalonável e torne a IA mais acessível.
O IBM® Cloud Pak™ for Data oferece às empresas uma plataforma
extensível de dados e IA nativa da nuvem, executada em qualquer
nuvem, que moderniza a maneira como elas coletam, organizam e
analisam dados enquanto implementam a IA em toda a organização.

Cloud Pak
for Data em
funcionamento
Reduza o esforço do
gerenciamento de
infraestrutura em
65%–85%

Obtenha escalabilidade corporativa com
o Cloud Pak for Data
Integre à plataforma de contêineres Red Hat OpenShift
–	Executado no Red Hat OpenShift, o Cloud Pak for Data
fornece controle sobre os ambientes Kubernetes, com
a capacidade de criar e executar aplicações
praticamente em qualquer lugar
–	Simplifique seu ecossistema de armazenamento por
meio de uma experiência única, agora com o OpenShift
Container Storage
–	Implante aplicações mais rapidamente e automatize,
governe e processe dados em escala
–	Receba atualizações automáticas após a produção
inicial, incluindo gerenciamento aprimorado de
segurança, auditoria entre plataformas e capacidade de
manutenção e escalabilidade gerais
Ofereça uma experiência de usuário unificada, para que as
equipes possam concluir os trabalhos rapidamente
–	Todos os serviços de dados e IA são integrados,
permitindo uma experiência consistente do usuário
entre os fluxos de trabalho e funções, e a colaboração de
autoatendimento entre as equipes
–	Simplifique o processo e acelere o tempo para obtenção
de valor, com uma plataforma única que integra
gerenciamento de dados, governança e análise para
maior eficiência e uso aprimorado de recursos

Diminua as solicitações
de ETL em 25%–65%

Melhore a
produtividade com
desenvolvimento e
implantação mais
rápidos, com economia
de custos de até
US$ 1,2–3,4 milhões

Capacite a inovação entre as equipes com um ecossistema
crescente
–	O Cloud Pak for Data agora oferece suporte ao IBM
Power Systems, permitindo que as empresas construam
uma base de IA para velocidade em escala
–	Enriqueça os dados proprietários internos com acesso
perfeito aos dados de terceiros, de fontes como
The Weather Company, mercado de ações e dados
demográficos dos consumidores
–	Resolva problemas de negócios direcionados
usando aceleradores do setor em áreas como mídia,
gerenciamento de portfólio comercial e análise preditiva
de clientes para serviços utilitários
–	Automatize o planejamento, orçamento e previsão de
seus negócios com o IBM Planning Analytics, como uma
extensão do Cloud Pak for Data
–	Estabeleça uma confiável visão de 360 graus dos
dados para fornecer insights por meio da análise de
autoatendimento com o IBM Master Data Connect no
Cloud Pak for Data

Obtenha dados corporativos em
escala com o IBM Cloud Pak for Data
O IBM Cloud Pak for Data permite reduzir o custo total
de propriedade, eliminar silos de dados e aumentar a
colaboração e a transparência em sua organização para
cumprir sua jornada para a IA.

Leia o blog sobre o Cloud Pak for Data 3.0
Para saber mais sobre o Cloud Pak for Data, leia o estudo
comissionado Projected Total Economic Impact of IBM
Cloud Pak for Data, realizado pela Forrester Consulting.
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