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DELL EMC STREAMING DATA PLATFORM 
 

Inovação inspiradora por meio de uma infraestrutura 
orientada por dados 

 

 

 

 

O AUMENTO DOS DADOS NÃO ESTRUTURADOS 

De acordo com a IDC, mais de um quarto dos dados criados na esfera de 
dados global será, por natureza, em tempo real até 2025i. Há oportunidades 
significativas para as organizações que começam a aproveitar esses dados, 
adotando sistemas que trarão percepções essenciais aos negócios. 

 

CONSOLIDANDO INFRAESTRUTURAS 

No entanto, muitas organizações se deparam com várias soluções de 
infraestrutura fragmentárias — criando infraestruturas de dados duplicadas 
que exigem implementação, gerenciamento, segurança e análise próprios. 
Para modernizar uma plataforma, lidar com vários tipos de dados e consolidar 
várias infraestruturas se tornam um desafio fundamental. 

 

INTRODUÇÃO À DELL EMC STREAMING DATA PLATFORM 

A Dell EMC Streaming Data Platform, uma inovadora plataforma de software 
de nível empresarial, possibilita que as organizações aproveitem seus dados 
históricos e em tempo real em um modelo de programação e uma infraestrutura 
unificada com dimensionamento automático. Usando a Streaming Data Platform, 
as organizações podem obter melhorias de inovação em todo o ecossistema 
e aproveitar a capacidade de cada componente de seu gigantesco conjunto 
de dados. 

 

Otimizar os dados Gerencie com 
facilidade 

Obter percepções 

Crie uma base 
sólida com fluxos de 

dados unificados, 
independentemente dos 
tipos ou do volume de 
dados no ecossistema. 

Essa solução integrada 
elimina a necessidade 

de vários feeds de 
dados isolados, 

simplificando 
a infraestrutura geral 
das organizações.  

Utilizar todos os dados 
em um ecossistema, 

sejam eles históricos ou 
em tempo real, permite 
que as organizações 

obtenham percepções 
mais aprofundadas 

do que nunca. 
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BASE QUE PRIORIZA OS DADOS 

A Dell EMC SDP é uma plataforma de software pronta para empresas e desenvolvida para dar suporte 
a ecossistemas no local com hardware compatível com Kubernetes. Criando um fluxo unificado de dados 
históricos e em tempo real, o mecanismo de inclusão com dimensionamento automático utiliza armazenamento 
de dois níveis para analisar dados em tempo real e, ao mesmo tempo, recuperar dados históricos. Graças 
à tecnologia Pravega, uma plataforma de código aberto, os desenvolvedores de aplicativos têm a liberdade 
de utilizar uma única plataforma de última geração com um pipeline unificado, tudo isso enquanto ainda usam 
todos os componentes de seu gigantesco oceano de dados. Os gerentes de infraestrutura também aproveitam 
a facilidade de gerenciamento de uma plataforma única e fácil de implementar. 

 

A Dell EMC Streaming Data Platform oferece uma solução integrada para habilitar com rapidez percepções 
de última geração sobre os negócios, que continuam a ser dimensionadas para acompanhar as necessidades 
da organização. Fornecer uma solução mais simples para os responsáveis pelas decisões, gerentes de 
infraestrutura, desenvolvedores de aplicativos e muito outros — trabalhando em busca da inteligência que 
capacitará sua empresa — se torna um caminho claro. 
 

 

 

 

 

 

ii IDC. Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical. 2017.  

                                                           

DÊ O PRÓXIMO PASSO:  

Deseja ver como a Dell EMC Streaming Data Platform pode beneficiar sua organização? Acesse 

https://www.delltechnologies.com/pt-br/storage/streaming-data-platform.htm para obter mais informações. 

Se quiser receber uma cotação, entre em contato com um representante de vendas da Dell EMC ou 

revendedor autorizado.  
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