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Acelere suas iniciativas de gestão de dados com 
Smart Data Fabric

Hoje, mais do que nunca, as organizações que prestam serviços 
financeiros têm se esforçado para obter uma vantagem 
competitiva, oferecer mais valor aos clientes, reduzir riscos e 
responder mais rapidamente às necessidades do negócio. Para 
alcançar esses objetivos, elas precisam de acesso fácil a uma 
visualização única de dados precisos, consistentes e confiáveis, 
tudo isso em tempo real. No entanto, os volumes e a 
complexidade cada vez maiores dos dados fazem com que seja 
difícil conseguir isso na prática. Conforme o volume de dados 
cresce, aumenta também a prevalência de silos de dados, 
tornando a integração e o aproveitamento dos dados de fontes 
internas e externas um desafio.

Recentemente, as Data Fabrics surgiram como uma abordagem 
de arquitetura muito necessária, proporcionando visibilidade 
precisa de toda a empresa, sem os problemas associados aos 
armazéns de dados e Data Lakes. As Data Fabrics conseguem 
transformar e harmonizar dados de várias fontes sob demanda 
para torná-los utilizáveis e acionáveis. As Smart Data Fabrics 
levam essa abordagem um passo além, incorporando uma 
ampla gama de recursos de analytics, incluindo a exploração de 
dados, business intelligence, processamento de linguagem 
natural e aprendizado de máquina, possibilitando que as 
organizações obtenham novos insights e utilizem serviços e 
aplicativos inteligentes e prescritivos.

As principais organizações do setor de serviços financeiros têm 
usado as Smart Data Fabrics em diversas das iniciativas de 
missão crítica, do planejamento situacional, a modelagem de 
risco e liquidez, conformidade regulatória e gestão de 
patrimônio.

Organizações financeiras do mundo todo estão 
implementando Smart Data Fabrics usando a plataforma de 
dados InterSystems IRIS® como base.



InterSystems IRIS, um software de gerenciamento de dados 
de próxima geração que:

• Simplifica Arquiteturas: Fornece muitos dos recursos essenciais
necessários para implementar uma Smart Data Fabric -
incluindo integração, gerenciamento de banco de dados,
analytics e API, tudo em um único produto construído do zero.
Reduz a complexidade, acelera o desenvolvimento, acelera o
time to value, simplifica a manutenção e as operações e reduz o
TCO, quando comparado a implementação de uma Data Fabric
utilizando muitas soluções pontuais diferentes.

• Inclui Recursos Integrados de Analytics: Incorpora recursos de
analytics complexa integrada, incluindo exploração de dados,
business intelligence, processamento de linguagem natural e
aprendizado de máquina, eliminando a necessidade de
movimentar dados entre diferentes serviços e ambientes para
realizar análises.

• Compatível com Aplicações em Tempo Real e Quase em Tempo
Real: Inclui um motor de banco de dados analítico-transacional,
proporcionando desempenho extremo na escala necessária
para casos de uso analíticos, em tempo real e com baixa
latência.

InterSystems IRIS® é uma plataforma de dados de próxima geração 
que simplifica arquiteturas e proporciona altíssimo desempenho 
para organizações de serviços financeiros que estão implementando 
Smart Data Fabrics por toda a empresa para atender às suas 
necessidades mais complexas.

Para mais informações, visite InterSystems.com/Financial

InterSystems.com/Financial


o 

o lnterSystems®

Creative data technology 

2021 InterSystems Corporation. All rights reserved. InterSystems IRIS Data Platform is a registered trademark of InterSystems Corporation. 060920




