Resumo do workshop

Workshop HPE sobre
transformação e
Inteligência Artificial
Identifique rapidamente oportunidades para
maximizar o retorno dos dados
Por que devo me importar com a IA?
Depois do domínio da ficção científica, a
Inteligência Artificial (IA) é a próxima
grande onda da transformação digital.
A IA torna possível que as máquinas
aprendam com os dados, ajustem-se
a novas entradas e executem tarefas
semelhantes às humanas.
Você pode colocar o poder da IA para
trabalhar agora mesmo na sua empresa,
com aplicativos e casos de uso como:
• Reconhecimento vocal e facial
• Carros inteligentes
• Manutenção normativa
• Detecção de fraudes
• Segurança de dados
• Transações financeiras
• Cidades inteligentes
• Assistência médica/diagnóstico
preventivo
• Personalização de marketing
e recomendações
• Chatbots e assistentes virtuais
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Quando e como você vai adotar a Inteligência
Artificial para transformar a empresa?
Os dados estão por toda parte, e aumentam em quantidade e complexidade. Porém, há uma
grande diferença entre dados, informações e insights acionáveis. Logo, não causa espanto
que muitas organizações estejam começando a se sentir perdidas sobre o que fazer com os
dados e ponderar se estão aproveitando totalmente os dados, para conseguir insights mais
profundos, interações mais personalizadas e automações de processos que tragam vantagens
competitivas.
Este dilema sobre os dados torna a Inteligência Artificial (IA), big data e a análise avançada o
centro da transformação digital da empresa. Na verdade, essas são as três principais iniciativas
relatadas pelos líderes empresariais.1 No entanto, a maioria das organizações não acredita que
esteja preparada para a próxima onda da transformação digital, com 60% afirmando ainda não
possuir uma estratégia formal.1
Vá além da hype para saber como a IA pode fazer uma diferença mensurável
Comece sua jornada com um Workshop HPE sobre transformação e Inteligência Artificial
Na HPE, entendemos que as iniciativas de inteligência artificial, dados e análise são um
processo contínuo impulsionado pelas necessidades e metas dos negócios. Cada organização
tem um caminho exclusivo para construir uma base para os dados, desenvolvendo soluções
para análises avançadas e experimentando a IA para casos de uso selecionados.
Dê o primeiro passo em sua jornada com um Workshop sobre transformação e a IA, com
duração de um dia, voltado para as principais partes interessadas em dados, negócios e TI.
Dependendo de suas necessidades e objetivos, grandes especialistas de IA e de dados do
HPE Pointnext vão ajudar você:

Explore os objetivos e
prioridades de caso de
uso para negócios, dados
e partes interessadas da
TI

Identifique
funcionalidades de IA e
análise, para atingir seus
objetivos

Identifique dependências
e fontes de dados, para
desenvolver uma
estratégia inteligente
para dados

Examine possíveis
casos de uso

Verifique os insights
e decisões

Defina um roteiro
de alto nível
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HPE para IA,
dados e análise
Centros de Excelência HPE Pointnext
— conhecimento para explorar,
experimentar e desenvolver sua IA,
além de soluções para análise e dados.
HPE GreenLake — um conjunto
exclusivo de soluções locais baseadas no
consumo para suas principais cargas de
trabalho de dados, análise e
infraestrutura.

O que esperar
Durante o workshop, você selecionará casos de uso prioritários alinhados ao seu negócio,
descobrirá as áreas que precisam de atenção e criará um plano de alto nível com
oportunidades, obstáculos e fatores críticos de sucesso que sejam específicos para suas
necessidades. O plano também inclui uma recomendação de prova de valor para o caso de uso
selecionado, para que você passe para um estágio de experimentação com seus próprios dados
e em seu próprio ambiente.
Os especialistas da HPE Pointnext seguem uma abordagem simples de três etapas:
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Selecione e analise os
casos de uso

Identifique os
resultados desejados

Avalie as características
dos dados

• Identifique

• Identifique

• Entenda

HPE Compute and Storage de
TI híbrida para borda — soluções
para infraestrutura modernas, de
alto desempenho para GPU, cargas
de trabalho com uso intensivo de
dados,análise de IoT/borda e
gerenciamento seguro de dados.
Hewlett Packard Labs — inovações
como a computação baseada em
memória, manuais para cargas de
trabalho de deep learning baseadas em
testes extensivos de benchmark.
Ecossistema de parceiros — parceiros
de tecnologia e nuvem que oferecem
soluções para dados e análise.

os casos de
uso benéficos

• Articule

os resultados de
negócio desejados

• Identifique

os fatores
essenciais para o sucesso

• Estabeleça

o alinhamento
entre TI e empresa

as diferentes
análises necessárias para o
caso de uso selecionado

• Identifique

possíveis ações
automatizadas e acionadores

a prontidão do seu
ambiente
• Identifique as características dos
conjuntos de dados necessários
• Qualifique

as fontes de dados
internas e externas

• Verifique

os requisitos de
limpeza e agregação de dados

HPE Pointnext para inteligência artificial, dados e análise
Depois de explorar suas opções por meio do Workshop HPE sobre transformação e Inteligência
Artificial, você pode continuar sua jornada com uma prova de valor baseada no seu caso de uso
prioritário. Quando estiver pronto, você pode expandir a solução com um modelo seguro para
implementação, modernização ou consumo.
Aproveite os Centros de Excelência HPE globais para acelerar suas iniciativas de IA, dados
e análise e obter um ROI melhor das implantações. Entre em contato com uma equipe de
cientistas de dados, arquitetos de soluções, tecnólogos e consultores que desenvolvem e
fornecem serviços de consultoria e profissionais em parceria com os Hewlett Packard Labs,
equipes de produtos HPE e parceiros HPE de soluções para dados.

Saiba mais em

hpe.com/services/ai-data
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