
Visualize o futuro  

Build something that matters.

Uma nova era de inovação.



Visualize o futuro.  
 

 

INTUITIVE | RELIABLE | INTEROPERABLE | SCALABLE 

O futuro pertencerá aos inovadores. Para as pessoas que encontram novas maneiras de aproveitar 
o volume, a velocidade e a variedade de dados gerados pelo mundo moderno. Aplicações 
poderosas e inteligentes transformarão nossas vidas, nossos negócios e nossa sociedade.

As aplicações podem se tornar poderosas dependendo da plataforma em que são desenvolvidas. 
InterSystems IRIS Data Platform™ facilita e simplifica o desenvolvimento de aplicações em tempo 
real, ricas em dados que permitem a inovação e a transformação e refletem nossa filosofia de 
desenho de que um so�ware deve ser interoperável, confiável, intuitivo e escalável.

InterSystems IRIS oferece tudo o que é necessário para criar as aplicações que o mundo moderno 
precisa. Inclui o gerenciamento de dados imensamente escalável, alto desempenho, 
interoperabilidade flexível e open analytics, tudo em uma plataforma confiável, segura e fácil de 
usar.
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Gerenciamento de dados escalável
Os dados de hoje se encaixam na classificação de big data ou, ao menos, 
em grandes quantidades de dados. As aplicações modernas devem lidar 
com volumes, velocidades e variedades quase inimagináveis que o mundo 
moderno gera.

InterSystems IRIS Data Platform™ é construído em torno de uma tecnologia 
de gerenciamento de dados de alto desempenho. Fornece acesso SQL de 
alta velocidade para múltiplos modelos de dados. Permite analytics em 
tempo real sobre os dados transacionais. InterSystems IRIS é amplamente 
escalável, tanto vertical como horizontalmente.

Banco de Dados Multi-Modelo Unificado
Com o InterSystems IRIS, os dados podem ser modelados e 
armazenados como tabelas, objetos ou arrays 
multidimensionais. Esse tipo de acesso flexível permite o 
consumo de dados de várias fontes e seu melhor uso em 
suas aplicações importantes.

Além disso, InterSystems IRIS inclui uma tecnologia 
exclusiva de exploração de texto que permite obter 
informações de dados em textos não estruturados com 
base nos mesmos dados, sem a necessidade de dicionários 
predeterminados ou de ontologias.

Multi-Workload
InterSystems IRIS é tão rápido que permite analytics sobre 
os dados transacionais. Não é mais necessário manter 
bancos de dados operacionais e analytics separados. Suas 
aplicações podem fornecer insight aos usuários quase em 
tempo real sobre seus dados.

Escalabilidade Robusta
Todos os produtos da InterSystems permitem a 
escalabilidade vertical por meio de processamento 
paralelo de SQL e o uso do nosso protocolo Enterprise 
Cache Protocol (ECP) para escalar horizontalmente o 
número de usuários que sua aplicação pode suportar. Para 
esses recursos, o IRIS da InterSystems adiciona sharding, o 
que aumenta muito a escalabilidade horizontal de dados. 
Com InterSystems IRIS, suas aplicações podem processar 
grandes cargas de trabalho transacionais e analytics em 
grandes volumes de dados.
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UM CASO DE ESCALABILIDADE 

É claro que cada indústria pode se beneficiar de aplicações 
escaláveis, mas a área dos serviços financeiros deve ter os 
requisitos de escalabilidade mais exigentes.

Pense em uma empresa ou banco de grandes investimentos. 
Devem coletar informações comerciais de várias bolsas em 
tempo real, analisar tendências, avaliar instantaneamente o 
risco dos investimentos de seus clientes e permitir que seus 
investidores tomem as medidas apropriadas. Além disso, devem 
armazenar terabytes de informações para atender a uma série de 
requisitos legais.

Empresas de investimentos costumam manter várias formas de 
armazenar os dados, uma para coletar dados de mercado à 
medida que chegam, outra para analisar dados por um dia, outra 
para manter dados por uma semana ou um mês e outra para 
armazenar o subconjunto de todos os dados coletados para 
sempre. Graças à escalabilidade e capacidade de multi-workload 
do InterSystems IRIS, as organizações de serviços financeiros 
podem eliminar latências, manter menos formas de armazenar 
seus dados, simplificar as operações e reduzir os riscos 
operacionais.



 

Interoperabilidade 
flexível
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No mundo altamente conectado de hoje, nenhuma solução pode 
ficar sozinha.
Devem ser capazes, ao menos, de compartilhar dados de forma 
bidirecional com o mundo ao seu redor. Idealmente, uma aplicação 
moderna pode aproveitar os dados e as funcionalidades de outras 
fontes para oferecer novas maneiras de melhorar a vida das pessoas 
em uma região ou em um setor inteiro.

InterSystems IRIS inclui um mecanismo de interoperabilidade 
completo. A plataforma é fornecida com uma biblioteca de 
adaptadores extensíveis e customizáveis para aplicações, 
tecnologias e protocolos mais usados. Possui editores gráficos para 
transformações de dados e orquestração de processos de negócios. 
Suporta regras de negócios, fluxos de trabalho humanos e 
gerenciamento completo de soluções integradas. Resumindo, a 
InterSystems IRIS permite conectar dados, aplicações, pessoas e 
processos em tempo recorde. 



InterSystems.com/br | 5

 

UM CASO DE INTEROPERABILIDADE 

Quando se pensa nos setores que poderiam se beneficiar da 
interoperabilidade flexível, a primeira coisa que vem à mente é a 
saúde. Basta pensar em quantos profissionais da saúde devem 
conhecer todos ou parte dos registros médicos para oferecer o 
melhor atendimento possível (e pense em cada vez que você 
recebeu uma pasta para dar ao seu médico). Considere os 
diferentes dados médicos, estruturados e não estruturados, que 
podem compor sua história pessoal.

Devido à sua interoperabilidade 
flexível, InterSystems IRIS é 
ideal para construir soluções 
que coletam e aproveitam ao 
máximo as informações 
médicas, apresentando todas 
as informações relevantes para 
os profissionais, quando e onde 
precisarem delas.



 

Open Analytics
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O termo “open analytics” é muito amplo.  Pode se referir a qualquer coisa, desde um 
painel de controle em tempo real, data mining, machine learning, até análise 
preditiva. Suas aplicações importantes podem se beneficiar do uso de ferramentas 
especializadas, as melhores de seu tipo, para diferentes funções de analytics. Você 
precisa de uma plataforma de dados que possa incorporar todas essas qualidades.

Além dos recursos integrados para análise de dados estruturados e não 
estruturados, o InterSystems IRIS vem com um conector para o framework analytics 
Apache Spark. Portanto, o InterSystems IRIS é uma plataforma “open analytics” que 
permite que você use as ferramentas que desejar e ajude seus usuários a tomarem 
melhores decisões.
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UM CASO DE “OPEN ANALYTICS”
A Internet das Coisas (IoT) refere-se às redes de dispositivos ou 
máquinas que produzem um fluxo contínuo de dados, que são 
inúteis se não forem analisados em tempo real. Mais e mais 
organizações estão aproveitando a Internet das Coisas para 
melhorar as operações e os resultados. Por exemplo, na 
indústria de manufatura, os sensores podem medir 
parâmetros-chave continuamente, analisar essas tendências e 
comparar resultados com dados históricos.
Os fabricantes podem prever quando um processo está prestes 
a gerar produtos que não atendem às especificações e tomar 
ações corretivas antes que ocorram problemas.

Com sua capacidade de gerir transações em larga escala e 
cargas de trabalho analíticas, a InterSystems IRIS é ideal para 
aplicações IoT.



Os Contêineres Permitem 
Fácil Implantação Cloud e 
Desenvolvimento Ágil 
de Aplicações
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Um contêiner é uma embalagem leve que empacota uma solução de 
so�ware e tudo o que é necessário para executá-la. O InterSystems IRIS 
aproveita os contêineres de duas maneiras importantes:

Implementação Cloud
InterSystems IRIS foi projetado para ser implementado em cloud. 
Utiliza contêineres para simplificar o provisionamento e a 
implementação de suas aplicações importantes em cloud pública 
e/ou privada. Os recursos baseados em rede podem ser criados (ou 
destruídos) com rapidez e facilidade, conforme determinado pela 
demanda.

DevOps
Muitas organizações estão adotando uma abordagem DevOps para 
o desenvolvimento de aplicações.  Os ciclos de alterações e 
atualizações são repetidos nos ambientes de desenvolvimento, 
teste e produção, levando a melhorias contínuas e à capacidade de 
reagir rapidamente às necessidades do mercado. Mas tal 
abordagem requer um controle de versões estrito. O uso de 
contêineres garante que a mesma versão atualizada da aplicação 
seja usada durante seu ciclo de vida.



A Experiência 
InterSystems
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Quando você se torna um cliente da InterSystems, você ganha um 
parceiro de tecnologia com um histórico de 40 anos de excelente 
atendimento ao cliente. Somos apaixonados por ajudá-lo a ter 
sucesso. 

Treinamento  
Os serviços de treinamento da InterSystems são dedicados a 
ajudá-lo a obter o máximo de benefícios dos nossos produtos. 
Nossos cursos presenciais e on-line, bem como uma comunidade 
vibrante de desenvolvedores, permitem que você oriente seu 
aprendizado para atender às suas necessidades exatas.

Também estamos orgulhosos de oferecer o InterSystems IRIS 
Experience, uma oportunidade autônoma e prática para descobrir 
pessoalmente o poder do IRIS da InterSystems.

Conheça mais em  InterSystems.com/Experience

Entregamos um suporte diferente
Contamos com assistência técnica especializada para nossos 
clientes, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Temos agentes de 
suporte em 15 países em todo o mundo, para que cada um de 
nossos clientes receba ajuda imediata, em seu próprio idioma e de 
alguém realmente qualificado e interessado no problema.

Nosso compromisso com você 

■   Respondemos rápido.

■   Você define a prioridade do seu    
     problema. 

■   Colocamos nossas melhores pessoas  
      na primeira linha. 

■   Vamos dedicar o tempo necessário  
      para trabalhar no seu problema.

■   Você é quem determina quando seu  
     problema foi resolvido.

■   Fazemos acompanhamento para  
      garantir a sua satisfação. 
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