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BUSINESS INTELLIGENCE 

BI, O Conceito…
“An interactive process for exploring and analyzing structured, domain-specific information (often 

stored in data warehouses) to discern business trends or patterns, thereby deriving insights and 
drawing conclusions. The business intelligence process includes communicating findings and 
effecting change. Domains include customers, suppliers, products, services and competitors.” 
Howard Dresnar, 1989
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Principais Benefícios

    Inovação. Explorar e descobrir 
novas abordagens à 
informação através da 
combinação de dados 
estruturados e não estruturados.

    Tornar a perceção do 
conhecimento acessível a 
qualquer pessoa, a qualquer 
hora e em qualquer lugar com a 
mobile business intelligence, 
permitindo o dom da 
ubiquidade ao Gestor.

    Garantir um elevado 
desempenho na análise a um 
menor custo total de 
propriedade com Sistemas de 
Engenharia.

Sistrade® BI - A ferramenta
O Sistrade® BI é uma ferramenta de análise multidimensional, 100% Web based, responsive, 

orientada ao utilizador, que permite alinhar as análises aos compromissos e interesses de cada 
empresa direcionada às metas previamente estabelecidas.
Desta forma, permite ao Gestor tomar decisões mais rápidas e assertivas, recorrendo a 
dashboards dinâmicos e apelativos. Fornece informações e análises focadas nos desafios do 
negócio, adicionando-lhes valor acrescentado e orientações para enfrentar esses desafios. 
Tem o intuito de auxiliar as empresas a melhorar o desempenho, permitindo o acesso a diversas 
fontes de dados para efetuar análises dos múltiplos domínios de gestão. 

Conhecimento

dados vendas

dados produção

dados financeiros

(...)

A ferramenta está comple-
tamente integrada com o 

ERP Sistrade® tendo a sua 
base de dados como fonte 
da informação. Dispõe da 
capacidade de ser multi-id-
ioma e multiempresa. As 
Análises são construídas a 
pensar no cliente e podem 
ser personalizados à 
medida das necessidades 
de cada Organização.
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Business Analysis
O Sistrade® BI disponibiliza os seguintes domínios de Análise em forma de 
Cubos de informação:

   Gestão Administrativa e Financeira

   Gestão Comercial

   Stocks & Compras

   Gestão da Produção

   Gestão da Qualidade

   Manutenção de Ativos

Caraterísticas 
Todos os Domínios de gestão têm a capacidade de permitir ao utiliza-
dor efetuar análises cruzando de forma ágil e simples, múltiplas 
dimensões e métricas, e aplicar filtros a qualquer dimensão de análise. 
Os Cubos de informação são definidos à medida das necessidades de 
cada Organização, podendo a sua informação ser explorada de 
forma cruzada.
A exploração da informação apresenta os resultados numa visão 
analítica e gráfica e pode ser efetuada a qualquer equipamento: PC, 
Tablet, Smartphone,…
A informação pode ser atualizada hora-a-hora, diariamente, semanal-
mente, podendo a latência ser definida pelo utilizador, dando aos 
empresários a possibilidade de efetuarem análises mais corretas e 
sempre atualizadas.

O Sistrade® BI permite a exportação das análises para ficheiros do 
formato PDF, Excel e Word. Usa tecnologia exclusivamente Microsoft.

Sistrade
MIS | ERP 100% WEB BASED

MRP

Compras

Gestão de Stocks

Gestão de Fornecedores

Orçamentação

Encomendas Clientes

Expedição

Facturação

CRM

Gestão de I&D e Inovação

Controlo de Qualidade

Manutenção de Equipamentos

Mobile Picking

Mobile Business

Business Intelligence

Web2Print

E-Business / WebPortal

JDF / CIP4

Ecoeficiência

Balanced Scorecard

Gestão de Energia

Gestão de Projectos

Contabilidade

Tesouraria

Imobilizado

Recursos Humanos

MES & SCADA

Scheduling - Planeamento

Recolha de dados e Custeio

Gestão de Ordens de Fabrico


