You Order, We Do.

Control-M

Orquestração do fluxo de trabalho
dos aplicativos simplificada

Fluxos de trabalho de aplicação complexos? Problema resolvido.
Control-M® simplifica a orquestração do fluxo de trabalho, tornando mais fácil definir, agendar, gerenciar e
monitorar fluxos de trabalho de aplicativos, garantindo visibilidade e confiabilidade e melhorando SLAs.

Orquestração de fim a fim em múltiplas nuvens
O Control-M® integra, automatiza e orquestra fluxos de trabalho de aplicativos no
local e em nuvens públicas e privadas, para que seus trabalhos e serviços de negócios
sejam entregues no prazo, sempre. Com uma única visualização unificada, você pode
orquestrar todos os seus fluxos de trabalho, incluindo transferências de arquivos,
aplicativos, fontes de dados e infraestrutura com uma rica biblioteca de plug-ins.
Facilmente provisionado em qualquer nuvem, o Control-M® aproveita os recursos
efêmeros dos serviços de computação em nuvem.

Incorporado em sua cadeia de ferramentas devops
Usando uma abordagem Jobs-as-Code com APIs REST e JSON, dentro da cadeia
de ferramentas CI / CD, os fluxos de trabalho se tornam versionáveis, testáveis e
sustentáveis, para que os desenvolvedores e engenheiros DevOps possam trabalhar
colaborativamente. Com o Control-M® Workbench, uma área restrita pessoal gratuita, os
desenvolvedores podem testar a unidade de seus fluxos de trabalho antes de enviar para
um repositório de código.

Simplificar e escalar os dutos de dados
O Control-M® simplifica a criação, integração e automação de pipelines de dados
em tecnologias locais e em nuvem, permitindo a você ingerir e processar dados de
plataformas, incluindo Hadoop, Spark, EMR, Snowflake, RedShift e outros. Como a
maioria dos dados se move como uma transferência de arquivo, o Control-M® fornece
uma única interface para criar, monitorar e garantir a entrega de arquivos como parte do
pipeline de dados.

Orquestração de
fluxo de trabalho que
atende aos padrões
operacionais

Conectividade de fluxo de trabalho ponta a ponta qualquer aplicativo, qualquer
fonte de dados e todos os seus sistemas críticos de registro, mainframe para nuvem
Gerenciamento de SLA com análise preditiva inteligente
Auditoria para conformidade e governança

O Control-M® fornece recursos
operacionais avançados facilmente
consumidos por Dev, Ops e linhas
de negócios, incluindo:

Logs e captura e gerenciamento de saída
Estabilidade comprovada com milhares de empresas escalando de 10s a milhões de
trabalhos com tempo de inatividade zero

Os fluxos de trabalho totalmente automatizados e orientados por eventos do Control-M®
evitam de forma proativa possíveis falhas, entregando serviços digitais no tempo, sempre.

Orquestração de fluxos de trabalho em ação
Uma empresa que possui milhares de veículos tem uma meta

de dados de reparo usando algoritmos de aprendizado de

de negócios para reduzir o tempo de inatividade do veículo em

máquina para prever uma falha antes que ela aconteça. Em

40% com um modelo preditivo para permitir a manutenção

seguida, o sistema deve correlacionar a localização do veículo

preventiva versus reparos de emergência dispendiosos. Este

aos depósitos de serviço com a disponibilidade de peças,

desafio requer a ingestão de dados do sensor do veículo

direcionando os motoristas para concluir o reparo preventivo

em tempo real, analisados com vários registros históricos

na rota em vez de um reparo na estrada.
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Crie fluxos de trabalho de vários
aplicativos usando uma abordagem
Jobs-as-Code. Isso permite que
você crie e teste esses fluxos de
trabalho em um pipeline de CI / CD.

Monitore e gerencie fluxos de
trabalho de multiaplicação a partir
de um único ponto de controle com
acesso total a registros e saída.

Mantenha-se atualizado sobre o
status dos serviços essenciais de
um aplicativo móvel.

Sobre a Order A Order é uma consultoria de TI com mais de 19 anos de experiência,
que oferece soluções personalizadas de automação, compliance e provisionamento
para diferentes ambientes de negócios. Pioneira na implementação do Control-M® no
Brasil, a empresa conta com um corpo técnico especializado, experiente e desde 2001 é
representante e parceira oficial da BMC Software no país.
order.com.br
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