Em poucas palavras, o Azure Synapse é a próxima evolução do SQL Data Warehouse, especificamente
elevando os serviços a outro nível, no tocante à integrações e escalabilidade, sem falar em que o
Synapse é o primeiro e único sistema de análise a executar todas as consultas TPC-H em escala de
petabytes. A ingestão de dados ocorre com muito mais rapidez, produtividade e segurança, reunindo
insights de todas as fontes de dados, data warehouses e sistemas de análise de Big Data.

Desafios

Solução

Entregas

• Consultoria de Big Data e IA que atua
em todas as fases da cultura empresarial
e do fluxo de dados.

•

Arquitetura nativa na cloud Azure

•

Consultores especializados na jornada e
otimização dados.

• Definição de arquitetura moderna e
modular para agilidade na entrega dos
dados e dos insights.

•

Transferência de conhecimento para o cliente.

•

Apoio especializado em caso de eventuais
problemas ou questões complexas.

Priorização dos workloads simultâneos
de acordo com a necessidade.

• Uso das potencialidade da Azure para
maiores benefícios com menores custos.

•

Projeto entregue no prazo, custo e qualidade
acordados.

Muitas iniciativas de dados são feitas por áreas
segregadas da empresa, não pensando de forma
holística, aumentando custos e dificultando o
acesso para insight de outros departamentos.

As empresas precisam de apoio de consultorias
com experiência e histórico de sucesso para
assegurar o triunfo da jornada de dados.

100% de nossos clientes referenciam a qualidade e
comprometimento da BlueShift

•
•

•

Quebra de paradigmas por questões
de segurança e custos.
Quebra de silos departamentos no
tocante à propriedade e gestão dos
dados.

Blue Print MDW

Insights para todos com um valor incrível. Simplesmente incomparável.
Beneficios

Produtividade

Integração

•

Redução
de
custos
escalabilidade ilimitada.

e

•

•

•

Insights
avançados
e
integração com Machine
Learning.

Ambiente visual sem código
para gerenciar pipelines de
dados.

Pipeline com mais de 90
conectores para integração
de dados.

•

•

Proteção
de
dados e
privacidade (LGPD) de forma
nativa.

Administradores de banco de
dados podem automatizar a
otimização de consultas.

•

Criação de provas
conceito em minutos.

•

•

Conjuntos de dados com
segurança para criação de
dashboards
de
maneira
simplificada com Power BI.

•

•

Soluções de análise de ponta
a ponta com uma experiência
unificada.

de

Vantagem Competitiva
•

Profundamente
integrado
com o Power BI e o Azure
Machine.

Aprimoramentos
de
desempenho
destacados
pelos clientes com tomada
de decisão em tempo real.

•

Aplicação de inteligência a
todos os dados importantes
e
compartilhamento
de
dados com apenas alguns
cliques.

Redução significativa de
custos
com
alta
escalabilidade e poder de
processamento.

•

Insights sobre dados de
forma ágil com integração
profunda do Azure Machine
Learning com o Power BI.

A solução engloba recursos para acelerar o percurso de análise em nuvem do cliente, facilitando desde a ingestão até a tomada de
decisão, com integração nativa com todos os serviços Microsoft.

Blue Print MDW

Azure Synapse Analytics
O Azure Synapse é um serviço de análise ilimitado que reúne data warehouse empresarial e análise de Big Data, empoderando o
negócio para consultar dados como desejar, usando recursos sem servidor ou provisionados com escalabilidade ilimitada. Destaca-se
ainda a experiência unificada para ingerir, preparar, gerenciar e fornecer dados para necessidades imediatas de BI e Machine
Learning, além da integração nativa com o Power BI para tomadas de decisão mais ágeis.

Alinhamento do Produto
Azure Synapse Analytics
A Blueshift e Microsoft são duas parcerias de sucesso, uma provendo tecnologia e outra know-how técnico de
implantação e conhecimento de negócio, juntos com foco em maximizar os resultados operacionais e reduzir custos
para os nossos clientes.

