SERVIÇO DE
HOSPEDAGEM

BUSINESS
INTELLIGENCE
(BI)

Desenvolvimento e modelagem
de dados necessários para
possibilitar a coleta, organização,
análise, compartilhamento e
monitoramento de informações,
provendo suporte à gestão de
negócios. Requer uma Plataforma
de Business Intelligence (BI).

BENEFÍCIOS:
Customização dos
projetos, feitos
sob medida para
atender às necessidades do cliente.

Sistemas transacionais responsáveis
pela geração dos
dados não sobrecarregados.
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Facilidade na exploração e análise
das informações
do negócio.

+

+
Disponibilização
de funcionalidades
estatísticas.

Acompanhamento
de equipe
especializada em
BI/Analytics.

Integração de
diversas origens de
dados, como Excel,
CSV, Páginas Web
e Bancos de Dados.

+

Geração de informações relevantes
para tomada de
decisão.

Diversificação das formas de visualização
das informações (tabelas, diferentes tipos
de gráficos, cards,
mapas, entre outros).

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

CARACTERÍSTICAS
O serviço de Business Intelligence trabalha
no desenvolvimento de soluções que permitem
a seus clientes acessarem as informações de
negócio, através de ferramentas específicas,
provendo facilidade na exploração, análise e
predição para o suporte a tomada de decisão e
direcionamento dos negócios.

O serviço de BI (Business Intelligence) trabalha com um repositório de dados, criado a
partir de extrações feitas de múltiplos sistemas,
ou outras fontes de dados, onde as informações
são tratadas e disponibilizadas de maneira clara
e centralizada, facilitando assim a utilização por
toda a organização.

OS ENTREGÁVEIS DESTE SERVIÇO, DE ACORDO COM A
NECESSIDADE DO CLIENTE, PODEM CONTEMPLAR:

DATA WAREHOUSE/
DATA MART

CUBO DE INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS

PAINEL /
DASHBOARD

Banco de dados analítico, com
a finalidade de concentrar as informações de suporte à decisão,
a partir dos dados retirados de
diversos sistemas da Prefeitura
Municipal de São Paulo.

Permite a elaboração de consultas
e análises de informações de determinado assunto, sob diversas
perspectivas, mediante combinação e filtragem de grande quantidade de dados previamente organizados e totalizados, no formato
de tabela e gráfico dinâmicos.

Local em que são exibidas informações, por meio de gráficos e
mapas dinâmicos e/ou pré-definidos, contemplando indicadores
estratégicos e de suporte à gestão.

OUTRAS ATIVIDADES
Treinamento em ferramentas

ANÁLISE
ESTATÍSTICA (ANALYTICS)
Análises realizadas a partir de diversas bases de dados, com a finalidade de conhecer fatos ocorridos e realizar análises preditivas.

CONSULTORIA DE
BI/ANALYTICS

de BI.
Acompanhamento e

Consultoria para elaboração e
acompanhamento de projetos de
BI/Analytics junto ao cliente, com
suporte de analista especializado.

proposição de melhorias da
solução de BI, visando à melhoria contínua no processamento
dos serviços dos clientes.
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Esta solução é complementar e aderente ao Serviço
de Plataforma de BI, que fornece a infraestrutura
necessária para executar os sistemas desenvolvidos.
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Para mais
informações
acesse:

