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Tibco adquire Orchestra Networks 
A Orchestra Networks, representada em Portugal pela DataLab, foi adquirida 
pela Tibco 

 
A DataLab que representa a Orchestra Networks, empresa líder na área de Master Data Management, comunica que a 
mesma foi adquirida pela Tibco. 
 
 
Lisboa, 4 de Dezembro de 2018 – A Orchestra Networks, representada em Portugal pela DataLab, foi adquirida pela Tibco 
 
A TIBCO anuncia a aquisição da Orchestra Networks, que desenvolveu uma solução multi-domínio (MDM/RDM), orientada 
por modelos, que permite às empresas modelar, gerir e controlar todos os seus dados mestres. A solução de gestão de 
dados mestres coloca a informação nas mãos dos utilizadores de negócio com uma experiência 100% baseada na web e 
caracterizada pela sua facilidade de utilização. O EBX5 inclui todos os componentes necessários para operar um programa 
de MDM eficaz, tais como colaboração, criação e gestão de hierarquias, qualidade de dados, controlo de versões e 
integração e distribuição baseadas em serviços. Esta aquisição estenderá a plataforma TIBCO Connected Intelligence com 
ativos de dados compartilhados confiáveis para processos operacionais e analíticos críticos que impulsionam a inovação e a 
transformação. 
 
“This is a very important acquisition for us, supporting our mission to create the world’s leading platform for digital 
business. Orchestra Networks will allow TIBCO to address our customers’ simple and complex master data and data asset 
management needs quickly and easily”, disse Matt Quinn, COO da TIBCO. “EBX, an industry-leading master data 
management solution, will be further amplified as part of the TIBCO Connected Intelligence Cloud. EBX customers will gain 
instant access to our leading integration and analytics capabilities for their data assets. Orchestra Networks brings an 
exceptional team that, with TIBCO, will continue to support their customers and partners.” 
 
“Strengthened by TIBCO, EBX will provide shared data assets for integration and analytics to empower better decisions and 
faster, smarter actions”, disse Christophe Barriolade, co-fundador e CEO da Orchestra Networks. “TIBCO will help 
Orchestra Networks to market and support its leading data asset management software on a larger, more global scale while 
offering complementary API-led integration and AI-driven analytics capabilities to our customers.” 
 
É forte convicção que os recursos da solução EBX vão aumentar os pontos fortes do portfólio de gestão de dados da TIBCO, 
incluindo TIBCO® Data Virtualization e TIBCO® MDM. 
 
 
Link para a notícia no site da Tibco: https://www.tibco.com/press-releases/2018/tibco-announces-acquisition-master-data-management-
leader-orchestra-networks  
 
 
 
 
 
 
Sobre a DataLab 
Fundada em 2009, a DataLab conta com uma equipa multidisciplinar com mais de 15 anos de experiência e know-how nas áreas de 
Data Quality, Master Data Management e Data Masking, tendo participado na implementação e gestão de projectos de limpeza de 
bases de dados, projectos de integração de dados, projectos de migração de dados, na criação de projectos de CRM, entre outros. 
A empresa criou e mantém referências sólidas, consubstanciadas em projectos de sucesso, nomeadamente na área dos seguros, 
banca e logística. A DataLab tem como missão disponibilizar às empresas soluções tecnológicas diferenciadoras no tratamento da 
informação, que aumentam a qualidade da informação e acrescentam valor ao negócio.  
Para mais informações visite www.datalab.pt  
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