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Plataforma de Dados InterSystems IRIS: 
Uma plataforma unificada para aplicativos que lidam com grandes volumes de dados 
em tempo real

Sumário Executivo 
Organizações de todos os setores buscam explorar os 
benefícios operacionais e estratégicos de reduzir e 
eliminar o tempo entre eventos, insights e ações. Elas 
também têm se esforçado para incorporar inteligência 
baseada em dados nos seus processos comerciais, em 
tempo real. 

Quando feito de forma bem-sucedida, transformar 
estes objetivos em realidade oferece inúmeros 
benefícios, incluindo: 

■ Oferta de novos serviços comerciais inovadores
■ Aumento de receitas,
■ Melhoria da experiência do cliente,
■ Otimização de operações,
■ Identificação e redução de riscos,
■ Atender os novos regulamentos em constante

mudança, e
■ Redução de custos.

Este whitepaper descreve as oportunidades e os 
desafios associados à redução e eliminação desse 
tempo e apresenta uma nova tecnologia que simplifica 
o desenvolvimento, a implantação e a manutenção de
soluções que lidam com grandes volumes de dados,
em tempo real, em diversas indústrias.

 

Introdução 
As organizações têm mais dados do que nunca à sua 
disposição. No entanto, muitas delas têm dificuldade 
para obter insights desses dados e agir com base 
neles em tempo real para obter vantagens 
competitiva. As empresas buscam capitalizar essas 
oportunidades através do desenvolvimento de 
aplicativos que usam grades volumes de dados, em 
tempo real, com tecnologias capazes de: 

■ Analisar dados transacionais e de eventos em
tempo real, além de grandes conjuntos de dados
de referência e históricos, sem atrasos.

■ Suportar diversos modelos e representações de
dados, incluindo relacionais, de documentos, valor
chave, objetos e textos não estruturados.

■ Criar processos compostos, em tempo real, que
integram diferentes aplicativos e fontes de dados.

■ Escalar para lidar com cargas de trabalho,
tamanhos de dados e volumes de usuários cada
vez maiores.

■ Incorporar processamento de analytics, incluindo
consultas SQL, aprendizado de máquina, análise
preditiva e o processamento de linguagem natural
(NLP) em aplicativos movidos por dados.

■ Aproveitar opções flexíveis que suportam
implantações locais, em nuvem e híbridas e que
suportam entregas contínuas e metodologias de
DevOps.

■ Fornecer esses recursos funcionais de maneira
econômica, sem a necessidade de contratar uma
equipe de especialistas em uma grande variedade
de disciplinas.



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

Organização em Tempo Real 
A IDC, uma analista do setor de tecnologia, 
recentemente entrevistou mais de 500 empresas de 
diversas indústrias no mundo todo. Mais de 75% 
declararam que a incapacidade de analisar dados 
atuais em tempo real está ativamente incapacitando-
os de explorar novas oportunidades de negócios. E 
mais da metade declarou que isso está limitando a 
eficiência operacional.1 

A pesquisa concluiu que 64% das empresas têm 
atrasos de cinco dias ou mais para analisar dados 
operacionais ao usar o processamento ETL (Extract, 
Transform, Load) para mover os dados de seus 
sistemas operacionais para um armazém de dados. 

Figura 1: Tempo médio para mover os dados 
operacionais para o banco de dados analítico via 
ETL 
Fonte: 3a Pesquisa de Requisitos para Plataformas de Gerenciamento 
da Informação, IDC, Outubro de 2016, n=502 

Para aplicativos em tempo real que usam 
processamento CDC (Change Data Capture), as 
organizações relataram que 96% dos seus processos 
de CDC levam mais de um minuto para que os dados 
possam ser analisados, e 65% levam mais de 10 
minutos. Isso é tempo demais para casos de uso 
críticos reais em que milissegundos fazem a 
diferença. 

Figura 2: Tempo médio para concluir o 
processamento CDC 
Fonte: 3a Pesquisa de Requisitos para Plataformas de Gerenciamento 
da Informação, IDC, Outubro de 2016, n=502 

Aplicativos que precisam de analytics de dados em 
tempo real provenientes de diversas fontes estão sendo 
implementados em praticamente todos os setores: 

■ Serviços Financeiros, para conformidade com
legislações estaduais e federais, detecção de fraudes
e iniciativas de gerenciamento de riscos

■ Manufatura Discreta / Fabricação de
equipamentos originais, para manutenção
preditiva

■ Transporte e logística, para rastreamento em
tempo real de containers e cargas

■ Varejo, para segmentação e personalização de
clientes e visitantes

■ Segurança pública, para conhecimento situacional
para primeiros socorros

■ Saúde, para tratamentos personalizados e proativos
nos pontos de atendimento

Esses aplicativos precisam de uma plataforma de dados 
que elimine a latência e a complexidade com suporte 
para cargas de trabalho de analytics e transacionais 
concorrentes, no mesmo motor, sem a necessidade 
mover, mapear ou traduzir os dados. 

A plataforma de dados InterSystems IRIS™ fornece 
tudo isso. Ela consegue incorporar fontes de dados 
múltiplas, díspares e diversas; suporta analytics 
integrado em tempo real; escalamento simples para 
volumes crescentes de dados e usuários; 
interoperatividade simplificada com outros sistemas; e 
fornecer recursos de implantação flexíveis, ágeis e 
compatíveis com DevOps. 

1 "Escolha um DBMS para lidar com os desafios de uma terceira plataforma" (IDC, 2017) 

Plataforma de Dados InterSystems IRIS: Uma plataforma unificada para aplicativos que lidam com 
grandes volumes de dados em tempo real 

Página 3 

1 dia 2 a 4 
dias 

5 a 7 
dias 

7 a 14 
dias 

Menos de 
1 minuto 

Entre 
1 e 10 

minutos 

Entre 
10 minutos 

e 1 hora 

Entre 
1 hora e 
2 horas 

Mais de 
2 horas 



Plataforma de Dados InterSystems IRIS: Uma plataforma unificada para aplicativos que lidam com grandes volumes 
de dados em tempo real Page 3 

Plataforma de Dados InterSystems 
IRIS 
A plataforma de dados InterSystems Iris é uma 
plataforma completa e unificada que simplifica o 
desenvolvimento, a implantação e a manutenção de 
soluções que lidam com grandes volumes de dados em 
tempo real. Ela oferece recursos de processamento 
transacional e de analytics concorrentes; suporte para 
vários modelos de dados totalmente sincronizados 
(relacionais, hierárquicos, objetos e documentos); uma 
plataforma de interoperabilidade completa para 
integrar diferentes aplicativos e silos de dados; e 
recursos sofisticados de analytics de dados 
estruturados e não estruturados para uso em casos de 
uso em lote ou em tempo real. A plataforma também 
oferece um ambiente de analytics de código aberto 
para incorporar as melhores soluções de analytics às 
soluções da InterSystems IRIS, oferecendo recursos 
flexíveis de implantação com suporte para qualquer 
combinação de implantações em nuvem e locais. 

A InterSystems IRIS é um único produto, construído 
do zero com uma única arquitetura que suporta uma 
ampla variedade de aplicações e cenários. 

 

A plataforma de dados InterSystems IRIS fornece os 
seguintes recursos: 

■ Processamento híbrido de analytics/transacional
para suporte a aplicativos em tempo real

■ Diversos modelos de dados

■ Analytics integrada e de código aberto

■ Integração com o Apache Spark

■ Inteligência de Negócios (BI)

■ Capacidade de incorporar analytics avançada a
processos em tempo real

■ Processamento de linguagem natural (NLP)

■ Interoperabilidade

■ Um ambiente de desenvolvimento unificado

■ Opções de implantação flexíveis

 

Processamento híbrido de 
analytics/transacional para suporte 
a aplicativos em tempo real 
No centro da plataforma de dados InterSystems IRIS 
está um banco de dados de processamento híbrido de 
analytics/transacional (HTAP) comprovado e de nível 
comercial. Ele consegue ingerir e armazenar dados 
transacionais em taxas muito altas enquanto, 
simultaneamente, processa grandes volumes de cargas 
de trabalho de analytics em dados de tempo real 
(incluindo dados transacionais em conformidade com 
ACID) e históricos. Essa arquitetura elimina os atrasos 
associados à movimentação de dados de tempo real 
para ambientes diferentes para processamento 
analítico. 

A capacidade da InterSystems IRIS de proporcionar 
alto desempenho em escala para HTAP é possível 
devido a uma série de inovações tecnológicas.



Sharding Aprimorado 
A InterSystems IRIS oferece uma abordagem 
poderosa e eficiente para realizar consultas em 
grandes conjuntos de dados. Um cluster com sharding 
na InterSystems IRIS consegue distribuir cargas de 
trabalho e conjuntos de dados horizontalmente por 
toda uma camada de servidores de aplicativos, 
particionando os dados em tabelas grandes específicas 
por vários nós (chamados de shards de dados2). 

O uso de sharding pode beneficiar uma ampla 
gama de aplicações, mas oferece os maiores 
benefícios para casos de uso envolvendo um ou 
mais dos seguintes: 

■ Consultas em conjuntos de dados muito grandes
■ Consultas complexas em grandes conjuntos de
dados 
■ Altas taxas e/ou volumes de ingestão de dados

Quando um cluster com sharding na InterSystems 
IRIS recebe uma consulta de um aplicativo, o shard 
mestre envia as consultas decompostas para os shards 
de dados para execução em paralelo, agrega os 
resultados retornados por cada um dos shards e envia 
o resultado final de volta para o aplicativo. Se os
dados de outro shard forem necessários para que um
shard conclua o seu trabalho, o shard pode acessar
apenas os dados de que necessita diretamente nos
outros shards, sem envolver o shard mestre.

O resultado disso é que a InterSystems IRIS oferece 
alto desempenho, eficiência e confiabilidade de forma 
consistente, mesmo para consultas complexas  

envolvendo várias tabelas. Em contrapartida, muitas 
outras plataformas de banco de dados que suportam 
arquiteturas com sharding dependem da transmissão 
da tabela inteira, o que pode resultar em penalidades 
de desempenho e limites de tempo excedidos. 

Como o sharding cria partições de dados 
independentes, o cache de cada servidor de dados é 
totalmente independente, e a adição de servidores de 
dados de forma linear aumenta a memória total do 
cluster. Por isso, através de dimensionamento 
adequado, a InterSystems IRIS consegue alcançar os 
benefícios do desempenho de um banco de dados na 
memória, sem a necessidade de ter todos os dados na 
memória.

Figura 3: Comunicação inteligente compartilhada entre shards para analisar grandes conjuntos de dados distribuídos 

1 Um shard de dados é uma instância da InterSystems IRIS que armazena uma partição horizontal de cada tabela com sharding definida no shard mestre do cluster. O nó host dessa instância é chamado de servidor de dados em shard. 
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Um cluster com sharding na InterSystems IRIS também 
oferece outras vantagens de desempenho: 

■ O recurso transparente de cargas em paralelo do
driver Java Database Connectivity (JDBC) da
InterSystems IRIS suporta o uso de ferramentas
baseadas em Java para ingestão de dados muito
rápida e em paralelo entre shards.

■ Quando se espera que cargas de trabalho de
consultas grandes e multiusuários criem um gargalo
no shard mestre, uma camada de servidores de
aplicativos pode ser adicionada na frente do shard
mestre para fazer o dimensionamento com base no
volume de usuários através de armazenamento em
cache e lógica do aplicativo distribuída.

Como o sharding é transparente para o aplicativo, ele 
requer pouca ou nenhuma alteração no código do 
aplicativo. 
A diferença entre tabelas com e sem sharding é 
totalmente transparente para o aplicativo; é 
estritamente uma consideração de tempo de design. 

A arquitetura da InterSystems IRIS permite unificações 
complexas multitabelas para identificar padrões e 
relações entre conjuntos de dados particionados e 
distribuídos, sem a necessidade de co-sharding3, sem 
replicação de dados e sem a necessidade de 
transmissões de tabelas inteiras entre redes. 

 

Acesso C++ / JAVA / PYTHON / ANSI SQL / SPARK 

OBJETO DOCUMENTO 

Figura 4: Acesso unificado a dados multimodelos distribuídos com a 
InterSystems IRIS 

Protocolo de Cache Comercial 
Inteligência com Conhecimento de Dados 

Maior desempenho, menor custo 
Além de executar um processamento analítico 
eficiente, a InterSystems IRIS processa cargas de 
trabalho de analytics e transacionais concorrentes com 
alto desempenho e em larga escala. Não há 
necessidade de mover dados transacionais para 
ambientes diferentes para análise. A InterSystems IRIS 
consegue processar transações, tornar os dados 
duráveis em armazenamento persistente e 
disponibilizar os dados transacionais para consultas 
analíticas, tudo isso em dezenas de nanossegundos, 
usando hardware disponível comercialmente. 

1 Dados com cosharding são dados distribuídos particionados em uma chave 
comum. 
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A InterSystems IRIS suporta gravação direta na memória compartilhada e 
processamento SQL distribuído entre cliente/servidor simultaneamente para suporte 
a casos de uso de processamento analítico/transacional concorrente de alto 
desempenho. Como resultado, a InterSystems IRIS consegue processar e analisar 
de forma confiável dados de tempo real em conjunto com dados armazenados em 
conjuntos de dados particionados e distribuídos em menos tempo e com menor 
custo operacional. 

Para uma alta disponibilidade tabelas com e sem sharding, todos os nós que 
armazenam dados podem ser espelhados. Nós de computação podem ser 
facilmente adicionados e removidos para suportar as flutuações de carga de 
trabalho dos usuários. A InterSystems IRIS oferece forte segurança a nível 
comercial; integração com Kerberos, LDAP e KMIP (Key Management 
Interoperability Protocol); controle de acesso com base em funções; e criptografia 
para dados em trânsito e em repouso. 

Diversos modelos de dados 
A InterSystems IRIS foi desenvolvida em um banco de dados verdadeiramente 
multimodelos. Isto significa que os dados estão armazenados uma vez e podem 
ser acessados por vários modelos de dados, incluindo modelos relacionais e de 
objeto, que estão sempre sincronizados. Isso elimina a necessidade de duplicar 
dados ou fornecer mapeamentos entre diferentes representações (por exemplo, 
mapeamento objeto/relacional). A capacidade de suportar nativamente vários 
tipos de dados permite que organizações modelem, armazenem e utilizem os 
dados no formato e representação mais apropriados para o desenvolvimento 
flexível de soluções com desempenho superior e menor complexidade. 

Qual é a importância dos novos tipos de dados? 
(Escala de classificação: 1 = Não muito importante, 5 = Muito importante) 

Figura 6: Importância de oferecer suporte para diversos tipos de dados em 
uma plataforma de dados 

Fonte: 3a Pesquisa de Requisitos para Plataformas de Gerenciamento da Informação, IDC, Outubro de 
2016, n=502 
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De acordo com uma pesquisa de 2017 com 
grandes empresas feita pela Gartner, 45% dos 
1.931 entrevistados disseram que planejavam 
usar data mining e predictive analytics; 39% 
planejavam usar o Apache Hadoop ou Spark; e 
25% planejavam usar os recursos de analytics 
avançados oferecidos pelo Apache Hadoop ou 
Spark.5 

Tecnologias avançadas de analytics estão sendo 
rapidamente adotadas. Essas abordagens e 
tecnologias incluem: aprendizado de máquina, 
predictive analytics, inteligência artificial e 
frameworks para processamento de Big Data em 
tempo real como o Apache Spark. 

Além dos recursos de processamento de dados em 
tempo real (HTAP) e big data (distribuídos), a 
InterSystems IRIS oferece os seguintes recursos e 
integrações de analytics. 

 

Integração com o Apache Spark 
O Apache Spark é um framework de computação de 
clusters de alto desempenho e código aberto 
frequentemente usado quando o desempenho em 
grandes conjuntos de dados distribuídos é crítico. O 
Apache Spark pode ser 100 vezes mais rápido do que 
o Apache Hadoop (MapReduce), e há muitos
algoritmos estatísticos e de aprendizado de máquina
disponíveis.

A InterSystems IRIS integra-se diretamente com o 
Apache Spark através de um conector Spark nativo e 
compatível com sharding, assim a InterSystems IRIS 
consegue incorporar o processamento do Spark, e 
aplicativos Spark conseguem incorporar dados 
distribuídos da InterSystems IRIS. O conector Apache 
Spark apresenta os shards de dados de um cluster 
com sharding da InterSystems IRIS como uma 
partição nativa para o melhor desempenho possível. O 
conector tem conhecimento da natureza particionada 
do banco de dados da InterSystems IRIS, permitindo 
que os nós do Apache Spark se conectem automática 
e diretamente aos shards e trabalhem em paralelo 
dados desmembrados. Essas conexões diretas em 
paralelo também permitem uma taxa de transferência 
de dados muito mais alta (já que menos dados 
precisam ser transmitidos através de cada conexão) e 
oferecem suporte para ingestão de dados em alta 
velocidade no cluster com sharding.

Analytics integrada e de código aberto 
A InterSystems IRIS oferece suporte para uma ampla gama de operações de analytics para atender as 
diversas necessidades dos aplicativos atuais que usam um grande volume de dados em tempo real. A 
InterSystems IRIS oferece recursos de analytics integrados de última geração para SQL distribuído, BI e 
NLP e consegue incorporar uma ampla gama de pacotes de analytics de terceiros e de código aberto, 

1 Rita L. Sallam, et al., “Survey Analysis: BI and Analytics Spending Intentions, 2017” (Gartner, 2017) 
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Inteligência de Negócios 
A InterSystems IRIS oferece recursos completamente 
integrados para modelagem de BI, analytics e painéis 
para usuários finais. Um modelo de BI representa 
dimensões significativas para um negócio, incluindo 
conceitos agregados (como linha de produtos, área de 
vendas, segmento de mercado e assim por diante) e 
medidas numéricas (como receita, despesas, 
crescimento ano-a-ano, taxa de defeitos, entre 
outros). Um modelo de BI na InterSystems IRIS pode 
ser baseado diretamente em dados transacionais e 
outros dados que possam ser necessários. Uma opção 
de sincronização completamente automatizada elimina 
a necessidade de processamento de ETL. Recursos de 
análises de “arrastar-e-soltar” permitem que usuários 
não-técnicos analisem os dados em qualquer nível e 
façam consultas complexas com facilidade. Os painéis 
da InterSystems IRIS conseguem exibir as métricas de 
negócios em tempo real e oferecer opções de análise 
restritas aos usuários. 

Incorporação de analytics avançada 
a processos em tempo real 
As organizações podem incorporar modelos preditivos 
criados a partir de mineração de dados e algoritmos de 
aprendizado de máquina utilizando ferramentas e 
aplicativos externos através do suporte integrado da 
InterSystems IRIS para PMML (Predictive Model 
Markup Language). PMML é um padrão XML que 
define completamente todos os parâmetros de um 
modelo preditivo desenvolvido usando um aplicativo 
ou framework de analytics externo. Quando um 
modelo PMML é carregado na InterSystems IRIS, um 
código nativo é gerado para permitir a execução do 

modelo em tempo real, sem a necessidade de 
qualquer ferramenta externa ou do envio de dados 
entre sistemas que prejudicaria o desempenho. Esta 
integração permite que modelos preditivos criados por 
cientistas de dados e outros especialistas sejam 
facilmente incorporados em funis de tratamento de 
dados e processos comerciais dentro da InterSystems 
IRIS. 

Processamento de linguagem 
natural 
A InterSystems IRIS oferece recursos de NLP que 
inferem significado e sentimento a partir de textos em 
linguagem natural. A InterSystems IRIS consegue 
identificar automaticamente conceitos e relações em 
textos sem a necessidade de trabalho inicial ou 
conhecimento especializado. Esses recursos avançados 
NLP são parte integral da InterSystems IRIS e podem 
ser incluídos em processos comerciais, permitindo que 
as organizações incluam informações de campos de 
notas, mídias sociais e outras fontes em aplicativos 
que lidam com grandes volumes de dados. 

Como existem muitos tipos diferentes de ferramentas 
especializadas em PNL, cada uma com um tipo 
específico de aplicabilidade funcional ou de domínio, 
alguns aplicativos podem precisar usar essas 
ferramentas em sequência. A InterSystems IRIS 
oferece suporte para o padrão UIMA (Apache 
Unstructured Information Management Architecture), o 
que permite definir e executar um funil de NLP 
baseado em padrões e plugável. O Apache UIMA traz 
interoperabilidade de código aberto para os recursos 
de NLP da InterSystems IRIS.

46% das grandes empresas planejam 
incorporar a análise de sentimentos de 
conteúdos não estruturados em seus aplicativos 
em 2017.6 

6 Rita L. Sallam, et al., “Survey Analysis: BI and Analytics Spending Intentions, 2017” (Gartner, 2017) 
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Interoperabilidade 
A InterSystems IRIS oferece um conjunto completo de 
recursos nativos de interoperabilidade e integração. Ele 
fornece conectividade e transformações de dados 
prontas para uso para uma ampla gama de aplicativos, 
bancos de dados, padrões de setores, protocolos e 
tecnologias. Os recursos flexíveis de transformação de 
dados permitem que a InterSystems IRIS resolva 
diferenças de semântica e esquemas de dados que 

podem existir entre aplicações ou serviços. 

Os desenvolvedores de aplicativos podem criar 
processos comerciais simplificados que se conectam 
com fontes de dados internas e externas, aplicações e 
serviços. A InterSystems IRIS oferece ferramentas 
gráficas para produzir diagramas visuais e processos, 
regras e fluxos de trabalho, permitindo que os 
desenvolvedores foquem nas interações lógicas entre 
sistemas, minimizando preocupações sobre interfaces 

de aplicativos, adaptadores ou mecanismos de 
middleware. Os modelos gráficos permitem a 
colaboração entre linhas de negócios e TI, resultando 
em um desenvolvimento mais rápido de soluções que 
atendam às necessidades do negócio e a modificação e 
extensão facilitada de processos existentes. O motor 
integrado de fluxo de trabalho com base em funções 
suporta interações manuais em processos comerciais, 
automatizando a distribuição de tarefas entre usuários 
e incorporando suas decisões e ações.

Figura 9: Arquitetura de 
Referência da InterSystems 
IRIS 
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Como a InterSystems IRIS inclui recursos integrados 
de banco de dados e analytics, recursos de analytics 
sofisticados podem ser facilmente incorporados em 
processos comerciais, aproveitando os dados 
armazenados no banco de dados, além de dados em 
tempo real. Todos os dados, incluindo dados em uso 
ou associados a operações assíncronas de longa 
duração, podem ser automaticamente tornados 
persistentes no banco de dados e disponibilizados para 
relatórios e análises. 

A plataforma oferece suporte para diversos padrões 
utilizados em vários setores como saúde, serviços 
financeiros, varejo e telecomunicações, incluindo 
arquiteturas REST e web services (por exemplo, JSON, 
XML, SOAP, XSLT, XPATH e DTDs). 

Ambiente de desenvolvimento 
unificado 
O ambiente gráfico e baseado em código unificado da 
InterSystems IRIS proporciona uma representação 
coerente de diversos modelos de programação, 
interfaces de programação e formatos de dados, 
fornecendo um único ambiente de desenvolvimento 
para todas as funcionalidades. 

Opções de implantação flexíveis 
A InterSystems IRIS oferece uma maneira simples e 
intuitiva de provisionar e implantar serviços em 
infraestruturas locais e em nuvem. A InterSystems 
IRIS oferece os benefícios da infraestrutura como 
código, infraestrutura imutável e implantação de 
aplicações baseadas na InterSystems IRIS. Ela elimina 

a necessidade de grandes investimentos em novas 
tecnologias e treinamento, além dos esforços de 
gerenciamento e configuração de sistemas. 

A InterSystems IRIS permite que as organizações 
aproveitem a eficiência, agilidade e repetibilidade da 
computação em nuvem e dos softwares em containers 
sem precisar de grandes desenvolvimentos ou 
reestruturação de ferramentas. Ela também pode 
provisionar e implantar as configurações da 
InterSystems IRIS em clusters virtuais e físicos 
existentes e oferece suporte para implantação de 
containers em plataformas de sistemas operacionais 
comerciais, incluindo plataformas de nuvem e 
infraestrutura preexistentes. 

Conclusão 
A InterSystems Iris é uma plataforma de dados 
completa e unificada que simplifica o desenvolvimento, 
a implantação e a manutenção de soluções que lidam 
com grandes volumes de dados em tempo real. A 
InterSystems IRIS oferece recursos de processamento 
transacional e de analytics concorrentes; suporte para 
vários modelos de dados totalmente sincronizados 
(incluindo relacionais, hierárquicos, objetos e 
documentos); uma plataforma de interoperabilidade 
completa para integrar diferentes aplicativos e silos de 
dados; e recursos sofisticados de analytics de dados 
estruturados e não estruturados para uso em casos de 
uso em lote ou em tempo real. A plataforma também 
oferece um ambiente de analytics de código aberto 
para incorporar as melhores soluções de analytics às 
soluções da InterSystems IRIS oferecendo recursos 
flexíveis de implantação com suporte para qualquer 

combinação de implantações em nuvem e locais. 

A InterSystems IRIS é utilizada em vários setores 
para ajudar a fornecer uma série de importantes 
benefícios operacionais e estratégicos, 
aproveitando mais dados e eliminando atrasos 
entre eventos, insights e ações. 

Nós também temos orgulho de oferecer a 
InterSystems IRIS Experience, uma oportunidade 
autoconduzida e prática para descobrir por si 
mesmo o poder da InterSystems IRIS. Saiba mais 
em InterSystems.com/Experience
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