Alteryx Server
Analytics empresarial em escala:
automatize e governe

Uma cultura analítica sólida requer velocidade, confiabilidade, flexibilidade,
governança e dimensionamento. Com o Alteryx Server, tanto os cientistas
quanto os cidadãos de dados podem dedicar mais tempo respondendo
às perguntas que você nem sabia ter, enquanto a TI pode ficar tranquila
sabendo que tem visibilidade, controle e audibilidade necessária para
gerenciar a análise self-service em escala, tornando a governança a parte
mais fácil do dia.

O A LT E R Y X S E R V E R O F E R E C E

Arquitetura analítica em escala,
flexível, dimensionável e aberta, nas
dimensões corretas agora e no futuro
Governança analítica – unifique TI,

Automação e agendamento de processos analíticos

cientistas de dados e analistas em uma

O agendamento integrado e as camadas de serviço permitem que você

grande equipe de solução de problemas

execute os seus fluxos de trabalho de maneira escalonável, para que vários
processos intensos possam ser executados simultaneamente, quando e na
frequência desejadas. Execute-os fora do horário de expediente ou controle
a frequência com que as análises são atualizadas. Chega de ser refém, deixe
os seus dados trabalharem por você.

Latências de processamento intensas
e tempos de paralisação são coisas do
passado – agendamento, equilíbrio de
carga, automação e autorrecuperação
integrados são a nova realidade

"Continuaremos a utilizar
o Server para aproveitar os
diferentes aplicativos e
ampliar o uso para outras
equipes em toda a organização."
R AG H AV N A R G OT R A

Gerente de análise digital, 7-Eleven

Ficha de dados do Alteryx Server
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REQUISITOS DO SISTEMA

Compartilhamento e colaboração com toda a empresa
Garanta a integridade dos modelos e fluxos de trabalho analíticos em sua empresa.

Opções de implantação

Com o Alteryx Server, os analistas podem compartilhar e colaborar em fluxos de

•

No local

trabalho, macros e aplicativos com outros usuários em toda a organização. Reduza as

•

Amazon Web Services

•

Microsoft Azure

duplicações e crie uma melhor colaboração entre os analistas. O controle de versões
fornece o monitoramento e as reversões de mudanças necessárias para garantir que
os usuários se beneficiem dos modelos e fluxos de trabalho mais recentes.

Requisitos do sistema para o Server
•

Microsoft Windows Server 2008R2
ou posterior com o service pack
atual (64 bits)

•

Quad Core Intel Xeon (chip único)

•

Processador de 2,5 GHz ou mais
rápido

•

16 GB de RAM (32 GB para
aumentar o desempenho)

•

>1 TB de espaço disponível em
disco

Analytics dimensionável
Integre os processos do Alteryx diretamente em outras aplicações internas e
exponha essas análises reutilizáveis aos usuários de toda a empresa por meio
de APIs do Alteryx e de Software Developer Kits (SDKs). Também é possível

Para ver a lista completa de requisitos

compartilhar as aplicações analíticas permitindo que os decisores de negócios

do sistema e fontes de dados

tenham os insights necessários, liberando as equipes de análise para que

compatíveis, visite:

se concentrem em projetos estratégicos em vez de recriar visualizações de

www.alteryx.com/pt-br/server

relatórios e insights existentes. Tudo isso é feito em seu firewall corporativo,
concedendo tranquilidade a você e ao departamento de TI.

Gerenciamento de conexões de dados centralizado
Centralize o seu trabalho facilitando o gerenciamento das análises em equipes
com um gerenciador de conexão de dados fácil de administrar que não afeta
os seus controles de governança de TI existentes. Garanta que os usuários
acessem somente as informações que eles têm permissão - conceda ou
remova o acesso, crie novas conexões e veja todas as conexões de dados e por
quem foram acessadas.

Implantação flexível e alta disponibilidade
Os recursos integrados de recuperação automática e tolerância a falhas
permitem que você nunca precise se preocupar com o tempo de paralisação,
e que a TI possa ter confiança para efetuar regularmente as atualizações de
S O B R E A A LT E R Y X
Líder mundial em automação de
processos analíticos (APA), a Alteryx
unifica análise, ciência de dados e
automação de processos de negócios em
uma única plataforma de ponta a ponta
para acelerar a transformação digital.
Organizações de todos os portes ao
redor do mundo confiam na plataforma
Alteryx Analytic Process Automation para
a obtenção de resultados de negócios de
grande impacto e promoção da rápida
qualificação de suas forças de trabalho.

software e os backups necessários. Implante no local ou na nuvem, para que
você possa expandir ou ampliar o desempenho e a disponibilidade, conforme
necessário. Descarregue relatórios, modelos e insights críticos e proteja-se
contra faltas de energia, falhas do sistema e até mesmo laptops perdidos.

Segurança e governança analítica
Administração, gerenciamento e monitoramento padronizados e centrais para
que as equipes de TI possam ter certeza que as normas corporativas de acesso,
as permissões e a governança estão sendo cumpridas. Com ferramentas
padrão de relatórios de uso, auditoria e registro, associadas aos protocolos
corporativos de autenticação, permissão e criptografia, suas equipes de TI
e administradores de sistemas podem ter certeza de que os seus dados
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permanecem seguros e protegidos.
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