Zerum Titan™: Mais do que Big Data. Wide Data.
O Zerum Titan™ é a plataforma integrada de Big Data projetada para os desafios da sua organização.
Baseado em Apache® Hadoop®, o Zerum Titan combina hardware, software e serviços para descomplicar as operações de infraestrutura e tornar sua gestão de dados e análise de negócio mais inteligentes.
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Principais benefícios

A plataforma Hadoop hoje é a mais utilizada para
lidar com o grande volume de dados estruturados e
não-estruturados gerado em grandes organizações.
Ela armazena e processa enormes quantidades de
informações em qualquer formato, com performance
e flexibilidade muito superiores às ferramentas
tradicionais, mas sua adoção ainda traz desafios. As
soluções disponíveis no mercado são fragmentadas,
demoram meses para implementar e muitas vezes
não geram os resultados esperados devido à alta
complexidade operacional e a falta de expertise para
análise dos dados.

Apoio total, do planejamento ao resultado

Solução

Garanta a performance e a disponibilidade dos seus
processos de análise, visualização e mineração dos
dados.

O Zerum Titan combina o poder do Hadoop e a
expertise da Zerum em uma solução projetada para
superar seus desafios de Big Data e ir além, lidando
com fontes cada vez mais amplas de informação
(Wide Data). Hardware e software integrados descomplicam a implementação da plataforma, enquanto
os serviços da Zerum aceleram os resultados do
projeto.
www.zerum.com

A Zerum oferece serviços em todas as etapas do
projeto para ajudá-lo a implementar a plataforma
Big Data ideal, das especificações técnicas ao uso
efetivo dos dados para geração de resultados.
Armazenamento descomplicado
Armazene e analise todo e qualquer tipo de arquivo,
de planilhas estruturadas a fotos e vídeos, em um
repositório flexível que expande e facilita sua capacidade de lidar com os dados.
Alta disponibilidade

Integrações
Com o Zerum Titan, os dados não ficam restritos à
plataforma, podendo ser integrados a ferramentas
de visualização, análise, Inteligência Artificial e diversos
outros sistemas.
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Investimento inteligente
O Zerum Titan fornece tudo que você precisa para
implementar o Hadoop em sua organização,
com entrega de toda infraestrutura, softwares e
serviços especializados, incluindo*:
•

Appliance(s) com alta capacidade de
armazenamento e processamento, escalável
com operação em cluster;

•

Implementação Hadoop integrada;

•

Serviços profissionais;

•

Desenvolvimento de modelos de Machine
Learning;

•

Suporte técnico

Da quantidade de appliances à escolha dos
serviços, a solução é configurada de maneira
inteligente para garantir o sucesso do seu
projeto.
*Para mais informações sobre a configuração da solução e o desenvolvimento
de modelos de Machine Learning, fale com um de nossos especialistas.

Mais vantagens

Sobre a Zerum

Customizável

A Zerum desenvolve produtos inovadores que aliam
Inteligência Artificial e Big, Fast e Machine Data para
acelerar a compreensão dos dados em movimento e
proporcionar visibilidade e entendimento em tempo
real a grandes organizações. Com uma equipe altamente capacitada, entregamos soluções avançadas
de monitoramento e análise de operações, negócios
e segurança cibernética para os ambientes mais
complexos.

A arquitetura open-source do Hadoop e o modelo
de serviços e implementação inteligentes da Zerum
apresentam uma solução altamente flexível, que
pode ser customizada para atender da melhor
maneira possível sua demanda.
Escalável
Com o modelo de computação distribuída do Hadoop,
a plataforma oferece capacidade de processamento
de grande volumes de dados com performance.
Confiável
A solução permite que você gerencie seus dados com
segurança, contando com sistemas redundantes e
tolerância contra falhas pontuais.
Integração com portfólio Zerum
O Zerum Titan pode ser integrado às demais soluções
Zerum, sob demanda, para impulsionar ainda mais
sua estratégia de dados, inteligência operacional e
segurança da informação.

Saiba mais
Visite nosso site em www.zerum.com
ou fale com um de nossos especialistas.

Aviso: Este documento possui fins meramente informativos e não estabelece garantia, expressa ou implícita, referente a
produtos e serviços. A Zerum Research and Technology se reserva o direito de alterar as informações contidas neste
material a qualquer momento, sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte um de nossos especialistas.

