
Gerenciamento de ciclo de vida de modelo de ML para todos 

Com o número crescente de utilização de técnicas de Machine Learning, a necessidade 
de aplicar e operacionalizar modelos também vem crescendo. Introduzindo Minitab 
Model Ops, a mais moderna solução em aplicação de modelos de machine learning (ML). 
Neste mais novo lançamento de produto, ajudaremos analistas de negócios e 
engenheiros a aplicar eles mesmos seus próprios modelos de Machine Learning e 
Análise Preditiva.

Implantação fácil de modelo
Implante modelos sem dificuldades 
com apenas um clique e receba 
insights imediatamente. Basta 
importar e armazenar modelos no 
seu repositório dedicado. Todo 
modelo do Minitab Model Ops 
pode publicar em um endpoint de 
API REST, facilitando a integração 
com aplicativos empresariais 
modernos.

Veja o desempenho do 
modelo em qualquer 
lugar
Confira o funcionamento dos 
seus modelos onde quiser. 
Acompanhe métricas de 
desvio e de estabilidade 
importantes e defina 
modelos críticos para cada 
modelo. Veja o tempo de 
atividade, tempo de resposta 
e status da implantação. 
Receba alertas de mudanças 
em tempo real.

Minitab Model Ops®



Governança do modelo de 
produção
Use os modelos com segurança e 
garanta a conformidade com um 
log de auditoria. Controle o acesso, 
acompanhe alterações e crie um 
histórico de atualizações rastreável 
para garantir conformidade 
regulatória e minimizar os riscos de 
auditoria.

Quer saber mais? 

Introdução

Supere as dificuldades entre 
a criação e a produção do 
modelo com uma plataforma 
simples e poderosa de MLOps. 
Crie modelos no Minitab 
Statistical Software 

Tenha sucesso com a análise de soluções da Minitab 

Minitab® e o logotipo do Minitab® são marcas comerciais registradas da Minitab, LLC nos Estados Unidos e em outros países. 
Consulte minitab.com/legal/trademarks para obter mais informações.
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Software estatístico 
poderoso que todos 

podem usar

Aprendizado de 
máquina e software 
de análise preditiva

Domine a estatística e o 
Minitab onde você quiser, 
com o treinamento online

Análise de dados e modelamento preditivo

Soluções de qualidade

Acesso, automação e 
governança de dados para 

insights abrangentes

Transformação de dados

Quality Trainer

Minitab®

SPM

Ferramentas visuais 
para garantir excelência 
do processo e produto

Ferramentas visuais de negócios

Minitab Workspace®

Minitab ConnectTM

Inicie, acompanhe, gerencie e 
execute iniciativas de inovação 

e melhoria

Idealização e execução de projeto

Minitab EngageTM

www.minitab.com
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Implantação e monitoramento de modelo

Gerenciamento de ciclo de vida de 
modelo em uma plataforma simples, 

mas poderosa

Real-Time SPC
Powered by

Monitore, responda e ofereça 
monitoramento imediato de 

processo e qualidade.
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