E LAST IC STACK

Transforme seus dados
em insights práticos
Em qualquer determinado momento, seus dados podem mostrar o que está
acontecendo no seu ecossistema. A questão é que, por si só, os conjuntos
de dados não costumam ser úteis, porque contêm informações demais
ou de menos.
Com o Elastic Stack (Elasticsearch e Kibana), você pode usar o poder da busca
para gerar insights e resolver seus problemas de negócios mais críticos.

Como a busca influencia
o Elastic Stack?

A busca ajuda você a encontrar o sinal em meio ao ruído
com eficiência e contém a resposta para traduzir seus
dados em insights práticos.

O que é o Elastic Stack?

O Elastic Stack é um datastore, um mecanismo de busca
e uma plataforma analítica — tudo em uma única solução.
E é a base para nossas soluções principais.

O que você quer dizer
com “soluções”?

O Elastic Stack é a base para três soluções: Elastic Enterprise
Search, Elastic Observability e Elastic Security. Cada solução
é um ambiente do Elastic Stack pré-configurado e otimizado
para seu(s) caso(s) de uso. O fato de ter uma única stack
dando suporte para várias soluções e ter todos os seus dados
em um só lugar simplifica os upgrades, o treinamento e muito
mais.
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Uma stack. Três soluções. Possibilidades ilimitadas.
O Elastic Stack permite que você faça buscas nos seus dados com velocidade e escala para
gerar insights relevantes. Ingira e armazene dados de qualquer fonte, em qualquer formato,
realizando buscas, análises e visualizações em milissegundos.
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Observability

Security

Kibana
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Veja como tudo isso funciona:
O Elasticsearch é um mecanismo de análise de dados e busca distribuído e baseado
em JSON.
O Kibana é uma interface analítica para os dados no Elasticsearch e também o portal
administrativo geral da stack.
Os Beats são uma plataforma para agentes lightweight que enviam dados provenientes
de computadores de borda.
O Logstash é um pipeline dinâmico de coleta de dados com um ecossistema extensível
por meio de plugins.

Em comparação com os iniciantes, as organizações que contam com
insights avançados para orientá-las têm uma probabilidade 178% maior de aumentar
as receitas com seus sistemas de insights.2
VOCÊ SABIA?

2 The State Of Insights-Driven Business Maturity, Forrester Research, Inc., January 31, 2019
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Dê uma olhada em nossas soluções baseadas em busca:
Elastic Enterprise Search: busque em tudo, em qualquer lugar. O Elastic App Search
fornece todas as ferramentas de que você precisa para criar e implantar poderosas
experiências de busca para seus websites e apps para dispositivos móveis. O Elastic
Workplace Search oferece às suas equipes uma experiência de busca unificada em
todas as ferramentas de colaboração, produtividade e armazenamento, ajudando-as
a encontrar o que precisam, onde estiver.
Elastic Observability: unifique logs, métricas, traces de APM e muito mais do seu
ecossistema em uma única stack escalável que é aberta e desenvolvida para oferecer
velocidade. Monitore, busque e analise todos os seus dados operacionais em uma rica
UI para resolver problemas rapidamente e fornecer experiências digitais excepcionais
de maneira consistente.
Elastic Security: uma segurança cibernética eficaz requer dados em escala,
e o Elastic Security resolve os problemas tanto de dados quanto de escala.
As melhores equipes de segurança usam a solução gratuita e aberta para SIEM,
segurança de endpoint, caça a ameaças, monitoramento de nuvem e muito mais.
Uma UI intuitiva e um vasto ecossistema de integrações ajudam a preparar cada
analista para o sucesso.

Hoje em dia, o seu ativo mais valioso são os dados. Se você
não tiver ferramentas como o Elastic Stack, os dados serão
coletados, mas você não saberá o que fazer com eles.
— Jim Avazpour, diretor da Central de Operações Globais, Cerner

Como você usará o poder da busca hoje?
Assistir ao webinar
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