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EIM | Microsoft EIM

• O Enterprise Information Management (EIM) é uma prioridade em 
crescimento em organizações que querem ser mais competitivas, 
tomando decisões com base em informação credível e consistente

• Desafios:
• Integração de dados de cada vez mais fontes e formatos

• Capacitar e responsabilizar os Utilizadores de Negócio pelo “Data 
Governance”, garantindo o controle do IT

• O SQL Server tem uma plataforma EIM que permite:
• A integração de dados de qualquer aplicação ou sistema

• A tomada de decisões baseadas em dados limpos e uniformizados

• Aos utilizadores de negócio gerir os dados e obter valor dos mesmos



The Modern Data Warehouse
BI and analytics

Data enrichment and federated query

Data management and processing

SQL Server EIM
IS DQS MDSSQL



Microsoft EIM | Fluxo



Demo

Enterprise Information 
Management using SSIS, 
MDS, and DQS Together



Novidades MDM para o SQL2016

• Excel Add-In
• Melhorias de performance até 15x mais

• Permite editar e criar business rules em Excel

• Entity sharing/sync 
• Permite que entidades sejam reutilizadas noutros modelos

• Business Rule Extension
• Permite aplicar scripts SQL como business rules. SQL functions podem ser utilizadas

como funções e SQL procedures podem ser utilizadas como ações.

• Merge conflict resolution
• Em caso de conflitos quando existe tentativa de publicação de dados que tenham sido

alterados por outros utilizadores



Caso Real MDM I | Product Matrix

Data Source Data Management Information Management

Product Matrix

Product Codes from Operational 

Systems across all the company

Reference Data distributed to 

systems and users

Managed by Business Users 

using Excel



Caso Real MDM II | Regulatory Data

Data Source Data Management Information Management

Regulatory Data 

Data from multiple tools, systems 

and even user produced

Used as source by regulatory tools 

to produce predifined reports

Certified by Business Users 

using Excel over Audit Models



Caso Real MDM III | Product Reference Data



Profisee

• Criadores originais do Microsoft Master Data Services (MDS)

• Especialistas (focados) em MDM

• +13 anos software releases | +200 clientes worldwide

• Parceiros Gold ISV Microsoft

• Solução integra e complementa a oferta Microsoft EIM

• Conetores Dynamics CRM e Salesforce

• Templates verticais (insurance, healthcare, oil & gas, retail, etc.)



Profisee | MDS Maestro Extended Solution



Conclusões / Questões

• Uma boa solução de EIM permite às organizações serem mais competitivas tomando 

decisões mais conscientes

• O ciclo de um processo de EIM deve começar e terminar nos utilizadores de negócio

• O SQL Server permite aos utilizadores de negócio assumirem o “Data Governance” e 

ao IT o controlo dos mesmos (“Managed Democratization”)

• Há que rentabilizar e maximizar o valor do SQL Server existente (DQS, MDS, SSIS)

• Oferta Microsoft EIM consolidada e em evolução continua (SQL 2016)

• Produto simples de parametrizar e utilizar (com interface web e excel)

• Múltiplos cenários do “dia-a-dia” para aplicação



Breakthrough Insights using 

Microsoft SQL Server 2012

www.microsoftvirtualacademy.com
Microsoft Virtual Academy

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/breakthrough-insights-using-microsoft-sql-server-2012-analysis-services
http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/breakthrough-insights-using-microsoft-sql-server-2012-analysis-services


Free Azure

Trial

Try SQL Server 

2016 CTP2
http://aka.ms/trysql2016

http://aka.ms/tryazure
Use Power BI for Free

http://powerbi.microsoft.com

http://aka.ms/tryazure
http://aka.ms/tryazure
http://aka.ms/trysql2016
http://aka.ms/trysql2016
http://powerbi.microsoft.com/
http://powerbi.microsoft.com/



