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Společnost WhereScape pomáhá IT organizacím využívat automatizaci k 
rychlejšímu navrhování, vývoji, nasazení a provozování datové 
infrastruktury. Automatizace zrychluje veškeré procesy v různých odvětvích 

po celém světě a není pochyb o tom, že automatizace dat by měla hrát klíčovou 
roli v jakékoli strategii datové infrastruktury. Díky automatizaci procesů se mohou 
uživatelé plně soustředit na strategii, cíle a nemusí se tak zbytečně ztrácet v 
datech. Úspora času a úsilí je další nezpochybnitelnou výhodou, která se díky 
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automatizaci stává běžnou součástí v plnění pracovních úkolů, lidé se učí 
pracovat novým způsobem, lépe a efektivněji. Využití  vhodných postupů a 
automatizace značně ovlivní i snížení nákladů a případných rizik projektů. 


WhereScape má nabídku hned několika řešení, od WhereScape RED, 
WhereScape 3D, Data Vault, přes automatizaci Teradata, Snowflake, až po 
integraci Big Data, automatizaci cloudových skladů a datových skladů. Mnoho 
zákazníků po celém světě spoléhá na automatizaci WhereScape, aby eliminovala 
ruční kódování, nekonzistentnost kódu (odstraní až 95% ručního kódování, které 
se obvykle vyžaduje při vývoji) a zdlouhavé stále se opakující činnosti datové 
infrastruktury. Nabízená řešení garantují především rychlost, spolehlivost a nové 
analytické možnosti při získávání komplexních informací. Veškerá 
řešení se hodí pro jakoukoli oblast v průmyslu, výrobě, zemědělství 
nebo bankovnictví, stačí jen vybrat vhodnou metodiku datové 
infrastruktury, které nejlépe vyhovuje danému projektu. Například s 
automatizovaným návrhem datového skladu se sníží doba výroby 
až o 80%. Zároveň se výrazně urychlí následný proces profilování dat 
a dokumentace zdrojů dat, jinými slovy je velkou výhodou řešení WhereScape, že 
automaticky vytvoří a aktualizuje veškerou dokumentaci se všemi změnami. 
Přehledy o datové infrastruktuře budou tedy vždy kompletní, aktuální a přesné, 
což výrazně pomůže k dosažení vizí podniku. 


WhereScape spolupracuje s komunitou globálních partnerů pro nabídku 
praktických automatizačních řešení, které pomáhají organizacím při rychlé 
orientaci dodávek datových infrastrukturních projektů a my jsme rádi, že můžeme 
být její součástí! 
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“WhereScape automatizuje návrh, vývoj a provoz agilních projektů 
datového skladu zvýšením produktivity vývojářů. Využívá 
architektury MPP Azure SQL DW spolu s T-SQL.” 

- DOUGLAS BARNETT (SENIOR SOLUTION ARCHITECT) 
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