A nossa solução Big Data para utilizadores finais

Compare a velocidade da nossa solução Big Data Accelerator
com ueva sistemas no mercado.
Clique no link a seguir para saber mais sobre a nossa solução
para o uevame final.
http://demo.rapsysdb.com/

Alternativamente, você também pode clicar no link a seguir.
http://sag.rapsysdb.com/

uevamenteto:
1. Selecione Hora de Chegada na janela de edição e digite 2211 no
campo próximo a ela e pressione Filtro.
2. Selecione Destino na janela de edição e entre BDL no campo ao
lado e pressione E Filtrar.
3. Selecione Local de Saída na janela de edição e digite PHX no
campo próximo a ele e pressione E Filtrar uevamente.

Implantação de Serviço de Aceleração de Grandes Dados para
Usuários Finais

Por enquanto, Big Data Accelerating Service, como o nome sugere, será
oferecido como uma plataforma de aceleração como um serviço para
grandes dados (Saas - Software as a Service) como uma versão em nuvem
em provedores populares como Microsoft Azure, AWS (Amazon Web
Services) e outros para o usuário final.
Os usuários podem reservar e utilizar o Big Data Accelerating Service por
uma taxa mensal e assim acelerar significativamente o acesso aos seus
volumes de dados, que podem então processar, avaliar e visualizar em
programas comuns como o Power BI ou Excel.
Para acessar seus dados, os usuários recebem a interface OData (Microsoft
Open Data Protocol) como uma interface de usuário com a qual podem
acessar e selecionar seus dados individualmente com a ajuda de filtros.
O Data define um protocolo para consulta e atualização de dados
usando os protocolos web existentes. É considerada uma tecnologia
flexível para permitir a colaboração entre diferentes fontes de dados,
aplicações, serviços e clientes.
Os conjuntos de dados selecionados podem então ser transferidos para
outras soluções de exploração de dados como Tableau, Microsoft Power BI,
Excel, etc., a fim de usá-los, por exemplo, para fazer a base de dados para
decisões ou estatísticas relevantes para a empresa.

Se tiver mais alguma dúvida ou sugestão, não hesite em
contactar-nos em support@goal-software.com

