Toad Intelligence Central
Aprimore a produtividade, a colaboração e o provisionamento de dados.

Aumente a colaboração e simplifique
o compartilhamento de dados com o
Toad Intelligence Central. Ele fornece um
repositório centralizado de informações
precisas e atualizadas, o que torna o
provisionamento de dados mais eficiente,
além de aprimorar a produtividade.
Os dados coletados pelo Toad Data
Point da Quest podem ser publicados
diretamente no Toad Intelligence
Central. Isso torna fácil e rápido o
compartilhamento e a visualização de
consultas, arquivos, objetos e conjuntos
de dados com outros membros da equipe
diretamente de dentro da ferramenta,
eliminando a necessidade de enviar
por e-mail planilhas que rapidamente
ficam desatualizadas.
Além disso, os usuários e os membros
da equipe já não precisam se preocupar
em relatar falhas e perdas de dados de
uma única pessoa. É possível minimizar
o risco ao publicar e armazenar seus
dados no Toad Intelligence Central de
várias maneiras, inclusive visualizações
atualizadas automaticamente, snapshots
de dados atualizados de forma agendada
e conjuntos de dados estáticos.

O Toad Intelligence Central é um
componente de software server-side com
um console administrativo fácil de usar. Ele
é simples de instalar, pode ser executado
em um hardware padrão ou de desktop e
não requer conhecimento técnico para ser
gerenciado ou administrado. A equipe de
TI e os administradores de dados podem
garantir a governança de dados e exigir
autenticação antes de conceder acesso
aos dados publicados. E por ser executado
em um servidor, é possível aproveitar os
recursos de automação do Toad Data
Point para agendar e executar relatórios
automatizados de um servidor 24x7
e tolerante a falhas.
RECURSOS
• Acesso centralizado aos dados: obtenha
um único ponto de acesso para todos os
seus dados.
• Visualizações de SQL: acesse os dados
diretamente da origem através do SQL
em vez de movê-los.
• Repositório de dados: armazene
conjuntos de dados ou snapshots
e agende atualizações regulares.
• Integração da visualização de dados:
conecte-se e compartilhe dados com
usuários de ferramentas de terceiros,
como Microsoft®, Tableau®, Qlikview®
e Spotfire®.

Compartilhe e visualize
consultas, arquivos,
objetos e conjuntos
de dados com outros
membros da equipe
dentro da ferramenta.

BENEFÍCIOS:
• Aprimore a colaboração em equipe
e a retenção do conhecimento
• Reduza o risco de falhas de fluxo
de trabalho
• Aumente a produtividade
• Ofereça dados de forma eficiente
• Configure e administre essa
solução com facilidade
• Conecte-se ao DBMS, Hadoop®,
Salesforce®, Google Analytics®,
BusinessObjects®, Oracle®
Business Intelligence Enterprise
Edition, data warehouses,
entre outros

Usuários do Toad
Data Point

Usuários do Toad
for Oracle

Ferramentas de
visualização de terceiros

Toad Intelligence Central

REQUISITOS DO SISTEMA

Conjuntos de dados,
consultas,
visualizações

Artefatos

Acesso direto
aos dados

Segurança, acesso
do usuário e
gerenciamento

SOFTWARE
Microsoft® Windows® 8.1,
Windows 7 (32 bits e 64 bits),
Windows Server 2012 (64 bits),
Windows Server 2008 R2
(64 bits) e Windows Server
2008 (64 bits)
HARDWARE
O servidor pode ser instalado
em um hardware padrão ou
de desktop. Isso depende do
número de usuários ativos
e conectados.
Veja as notas de versão para
obter uma lista completa dos
requisitos do sistema.

Fontes de dados

Com o Toad Intelligence Central, os usuários empresariais e especialistas de dados
podem facilmente colaborar e compartilhar dados.
• Publicação de artefatos: compartilhe
todos os artefatos do Toad, incluindo
diagramas, consultas visuais, automação,
arquivos SQL, entre outros, com outros
usuários do Toad.

Experimente o Toad Intelligence
Central gratuitamente por 30 dias em
https://www.quest.com/products/toadintelligence-central/

• Gerenciamento de direitos e controle
de dados: gerencie permissões e
direitos de acesso para recursos
compartilhados e preserve as regras
de controle de dados.

SOBRE A QUEST

• Suporte do Active Directory: permita
que os administradores gerenciem
melhor os usuários e equipes com
a administração simplificada da
ferramenta, que torna mais fácil adicionar
e remover usuários e criar logins.
• Scripts de automação: crie scripts
de automação no Toad Data Point
e publique-os no Toad Intelligence
Central, onde podem ser agendados
para execução.

O Toad Intelligence Central é um
componente de servidor e de
administração complementar para o
Toad Data Point e é compatível com
o Toad Data Point, o Toad for Oracle,
o Toad Data Modeler, o Toad for SAP
e o Toad for DB2. O Toad Intelligence
Central pode ser usado com ferramentas
de análise como uma plataforma para o
compartilhamento de dados e relatórios.
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Se você estiver localizado fora da América do Norte, poderá
obter informações sobre o escritório local em nosso site.

A Quest ajuda os clientes a reduzir
as tarefas administrativas enfadonhas
para que eles possam se dedicar
à inovação necessária para ampliar
os negócios. As soluções Quest®
são escaláveis, acessíveis e simples
de usar, proporcionando eficiência
e produtividade sem comparação.
Juntamente com o convite da Quest
à comunidade global para fazer parte de
sua inovação, assim como nosso firme
compromisso em garantir a satisfação
dos clientes, a Quest continuará a
acelerar o fornecimento das soluções
mais abrangentes para gerenciamento
de cloud do Azure, SaaS, segurança,
mobilidade da força de trabalho e
insights conduzidos por dados.
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