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Há um novo Líder no Quadrante Mágico da Gartner para 
MDM 
A Orchestra Networks foi nomeada Líder no novo Quadrante Mágico da 
Gartner para as ferramentas de MDM 

 
A DataLab representa a Orchestra Networks, empresa francesa e líder Europeu especializada em Master Data 
Management. 
 
Lisboa, 24 de Janeiro de 2017  
 
Os últimos tempos foram positivos para o mercado de MDM: surgiu uma clara divisão entre as soluções de MDM 
oferecidas como parte de uma plataforma mais ampla, envolvendo a integração e a qualidade dos dados. 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.  
 
De acordo com a Gartner, este novo relatório vem trazer um foco mais actual do mercado MDM. Os Clientes 
inquiridos reconhecem que a sua plataforma de negócios deve ser construída com dados mestre confiáveis. 
 
Até 2020, 80% de toda a receita das soluções de gestão de dados mestre (MDM) será impulsionada pelo suporte 
para todos os requisitos da organização independentemente das indústrias, dos domínios de dados, dos casos de 
uso, ou dos estilos de implementação de MDM. Este novo Quadrante vem substituir os anteriores focados apenas 
em dois dominios: Clientes e Produtos. 
 
Sobre a Orchestra Networks, a Gartner identifica vários pontos positivos: 
- a receita da Orchestra cresceu 23,6% em 2015 (em comparação com a média do mercado de 14,3%) - a 
segunda maior taxa entre os participantes neste Quadrante Mágico; 
- o EBX5 é uma solução de MDM multi-domínio única e integrada que obteve alta pontuação no levantamento de 
clientes de referência para a maioria dos elementos pesquisados, tendo alcançado a pontuação máxima para 

TCO; 
- a Orquestra recebeu referências bastante sólidas num espectro alargado de domínios de dados, destacando-se 
nas respostas dos clientes nas questões sobre a selecção competitiva, através da obtenção das pontuações mais 
elevadas para suporte multi-domínio nas provas de conceito realizadas; 
 
Aceda já ao relatório completo http://snip.ly/964i2  
 
 
Sobre a Orchestra Networks 
A Orchestra Networks é uma empresa independente especializada no fornecimento de soluções de software para gestão 
de dados mestre e de referência. A sua solução de MDM, o EBX5, permite às empresas modelar, gerir, controlar e ligar 
todos os seus dados mestres de áreas tão diversas como produtos, fornecedores, finanças e recursos humanos, entre 
outros, numa única plataforma abrangente.   
Para mais informações visite www.orchestranetworks.com  

 
Sobre a DataLab 
A DataLab é uma equipa multidisciplinar que conta com mais de 14 anos de experiência e know-how na área de Data 
Quality e Data Management, tendo participado na implementação e gestão de sistemas de limpeza de bases de dados, 
em projectos de integração de dados, na criação de projectos de CRM, entre outros. A empresa criou referências 
sólidas, consubstanciadas em projectos de sucesso, nomeadamente na área dos seguros, banca e logística. A DataLab 
tem como missão disponibilizar às empresas soluções tecnológicas diferenciadoras no tratamento da informação, 100% 
customizavéis, que aumentam a qualidade da informação e acrescentam valor ao negócio. 
Para mais informações visite www.datalab.pt 
 
 

 
Contactos DataLab 
Carlos Guerreiro | Marketing  
Telefone: +351 91 765 11 99 
E-mail: carlos.guerreiro@datalab.pt  
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