
Fornecimento da infraestrutura 

necessária para execução da 

aplicação de Business Intelligence 

(BI) utilizando plataforma 

da Microsoft.

Geração de 
informações 

relevantes para a 
tomada de decisão.

Sistemas transacio-
nais responsáveis 
pela geração dos 

dados não 
sobrecarregados.

Facilidade de apli-
cação de filtros 

dinâmicos real time, 
com um clique.

Disponibilização 
de funcionalidades 

estatísticas.

Diversificação das for-
mas de visualização 
das informações (ta-

belas, diferentes tipos 
de gráficos, cards, 

mapas, entre outros).

Integração de 
diversas origens de 
dados, como Excel, 
CSV, Páginas Web 

e Bancos de Dados.
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BENEFÍCIOS:

PlataFOrma
 dE BI
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HOSPEdaGEm

prodamsp



CaraCtErÍStICaS
O serviço de BI trabalha com um repositório de da-
dos, criado a partir de extrações feitas de múltiplos 
sistemas, ou outras fontes de dados, garantindo 
que as consultas nele realizadas não onerem o pro-
cessamento dos sistemas transacionais, geradores 
dos dados/informações.
A plataforma utilizada fornece: 

Componentes da Solução

Analysis Services
Database Engine
Reporting Services
Sharepoint
Power BI Report Server

Banco de Dados
Banco de Dados

Aplicação
Aplicação
Aplicação

Tipo

SErVIÇO dE HOSPEdaGEm PlataFOrma dE BI

inTereSSado na Solução?

ENTRE EM CONTATO COM A 

CENTRAL DE NEGÓCIOS

comercial@prodam.sp.gov.br

prodamsp

Para mais 
informações 

acesse:

Esta solução permite a utilização de Apps Mobile, 
Interface Web e Visualização Dinâmica dos painéis.

1 - opções de tamanho
obs.: Apenas para banco de dados – Database En-
gine.
Perfil 1: até 10 GB.
Perfil 2: de 11 a 100 GB. 
Perfil 3: de 101 a 300 GB. 
Perfil 4: de 301 a 500 GB. 
Perfil 5: de 501 a 1.000 GB. 

elementos que compõem o Serviço

Perfil 6: de 1.001 a 3.000 GB. 
Perfil 7: de 3.001 a 6.000 GB.

2 - Atividades 
• Hospedagem de solução de BI. 
• Carga e Processamento de dados para BI.
• Suporte e gestão dos servidores de BD e Apli-
cação que suportem a solução de BI. 
• Liberação de Acesso a soluções de BI. 

demais serviços disponibilizados
• Instalação e atualização dos produtos que com-
põem a solução de BI. 
• Migração de bases de dados, replicação de ban-
cos, atualização de versões e consolidação de ser-
vidores de soluções de BI. 
• Administração dos ambientes de banco da 
solução de BI com as tarefas de auditoria, backup/
restore, monitoramento, controle de usuários, en-
tre outros.
• Acompanhamento e proposição de melhorias da 
solução de BI, visando à melhoria contínua no pro-
cessamento dos serviços dos clientes.


