So!ware de Gestão de Dados Mestre
e de Referência Multi-domínio
Os dados mestre e de referência são parte integrante do ADN das
empresas. Consistem num conjunto partilhado de identificadores,
atributos e hierarquias que constituem cada transacção de negócio,
como produtos, clientes, colaboradores, fornecedores, hierarquias e
dados de referência.
Anteriormente, era comum as soluções de MDM pertencerem e serem
governadas pelo departamento de TI e focarem-se sobre um domínio
específico de dados mestre. Hoje em dia, as soluções de MDM multidomínio são governadas colaborativamente, com os utilizadores de
negócio, criando e aprovando dados mestre.
O EBX5 é o único software de gestão de dados mestre e de referência verdadeiramente multi-domínio e com
interface 100% baseado em browser; uma solução capaz de abranger todo o ciclo de vida dos dados mestre.
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Modelos de Dados

Qualidade de Dados
Embutida

Criação e Gestão de
Dados

Gestão de
Hierarquia

Criar modelos de dados para
qualquer domínio e as suas
relações.

Manter a qualidade com
validações e correspondência
de dados

Disponibilizar interfaces feitos à
medida para criação e gestão
dos dados mestre

Gerenciar hierarquias
convencionais e alternativos
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Trabalho
Colaborativo

Controlo de
Versões

Segurança e
Permissões

Integração e
Distribuição

Distribuir a governação dos
dados metre por equipas

Gerir e ligar edições no
passado, presente e futuro

Regular o acesso de forma
precisa

Partilhar dados mestre com
outros sistemas e pessoas
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Gestão de dados de referência
nas várias áreas de actuação
Ter um ponto único de gestão para todos os dados mestre e de referência ajuda a sua organização a manter-se
competitiva e em conformidade à medida que lida com aplicações, regulamentações e processos internos cada vez mais
complexos.
Dados mestre partilhados permitem a elaboração de relatórios financeiros detalhados e flexíveis, ajudam a empresa a
adaptar-se a mudanças organizacionais e garantem a conformidade com as normas contabilísticas e regulatórias. Os
benefícios de estabelecer esta gestão centralizada sobre os dados partilhados são significativos.
Até agora, a única opção para tal era armazenar e gerir os dados de referência em bases de dados feitas à medida ou em
folhas de cálculo, uma vez que o software de MDM disponível estava concebido apenas para dados de produto (PIM) ou
de cliente (CDI). Estas soluções não possuem as funcionalidades exigidas pelas diversas áreas de actuação de uma
organização. Agora há uma alternativa.
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Finanças e
contabilidade

Risco e
conformidade

Recursos
humanos

Compras

Códigos públicos
e privados

Gerir fornecedores e
dados mestre de
compras num
repositório
unificado. Melhorar
a gestão de gastos
e a integração de
fornecedores.

Gerir os dados de
referência de toda a
empresa, incluindo
geografia, códigos,
moedas e
nomenclaturas.

Gerir hierarquias
financeiras,
incluindo contas,
entidades legais e
centros de custo.
Integração com
sistemas de ERP e
de relatórios
financeiros.

Um ponto central
seguro e
monitorizado para
contratos e
regulações. Gerir
versões e garantir
validação.

Um ponto central para
dados de capital
humano, incluindo
colaboradores,
empregos e locais de
trabalho. Integração
com sistemas de
salários e de recursos
humanos.

EBX5, o so!ware de MDM/RDM multi-domínio
O EBX5, por ser orientado por modelos, permite a gestão de qualquer tipo de dados mestre nas
várias áreas de actuação. Graças às suas funcionalidades de gestão dos dados, o EBX5 dá aos
utilizadores de negócio controlo completo sobre dados mestre complexos e de referência.
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MDM/RDM multi-domínio
na BNP Paribas
A BNP Paribas está presente em mais de 80 países. Tem mais de 200,000 colaboradores, 160,000 dos quais na Europa.
As suas principais áreas de actuação são banca de retalho, soluções de investimento e banca corporativa e de
investimento.
Os sistemas de informação do grupo BNP Paribas são, desde há muito, equipados e estruturados com base em
repositórios de dados. Estes repositórios são uma fundação sólida sobre a qual a empresa cresce e estão em
conformidade com os requisitos regulamentares. A BNP pretende encorajar a utilização de dados mestre em todas as
suas aplicações. Com esse objectivo em mente, decidiu adoptar uma solução de Gestão de Dados Mestre (MDM),
através da qual se garante a obtenção, validação e redistribuição de dados mestre às aplicações que os usam. Esta
iniciativa começou em 2007, quando o departamento de TI do grupo BNP Paribas seleccionou e implementou uma
solução de MDM comum a todas as áreas de actuação do grupo.
MDM de imóveis
MDM de risco de
crédito

MDM de hierarquias
globais da organização

MDM de
fornecedores

MDM de riscos
operacionais

ENTERPRISE MDM

MDM de crédito de
consumidores

MDM de
seguros

MDM de
RH global

MDM de finanças
corporativas

Group level
Retail LoB
Other LoB

Mais de 10 projectos de MDM
por toda a organização
A BNP Paribas começou a sua
iniciativa de MDM com um
projecto para risco de crédito
e, subsequentemente,
expandiu-a a mais de 10
domínios, incluindo finanças,
recursos humanos, imóveis,
organização (hierarquias) e
fornecedores.
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Centro de Serviços
Partilhados MDM/RDM
O Centro de Serviços
Partilhados MDM apoia as
várias entidades do grupo BNP
Paribas nos seus projectos de
MDM. Facilita a adopção de
boas práticas e o
aproveitamento de experiências
partilhadas.

EBX5 foi escolhido como
MDM/RDM standard
A BNP Paribas escolheu o
EBX5 da Orchestra Networks
como a sua plataforma de
MDM graças às suas
capacidades multi-domínio e
grande facilidade de utilização.
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