BUSINESS INTELLIGENCE
Consultores com conhecimento em metodologias e
modelos de maturidade em soluções para o Business
Intelligence.
Consultores com conhecimento em arquitetura empresarial para realizar o desenvolvimento da solução com
o objetivo comercial estabelecido a partir da situação
atual à situação requerida ou solicitada pelo cliente.
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BUSINESS INTELLIGENCE
EVITE A DIMINUIÇÃO DAS VENDAS POR CAUSA DE UMA INADEQUADA TOMADA DE DECISÕES
Não contar com fontes de dados fidedignas e oportunas provoca que
as decisões que determinam o rumo de uma empresa estejam
erradas. Isto pode acarretar no aumento de custos operativos, mau
funcionamento da cadeia de fornecimento e, principalmente,
diminuição das vendas ou perda de clientes.
Atualmente o mercado empresarial é cada vez mais competitivo, o
que obriga as empresas a procurarem ferramentas para ficarem mais
competitivas e otimizarem a tomada de decisões.
CONVERTA SUA INFORMAÇÃO EM VANTAGENS COMPETITIVAS
Em PRAXIS, há 20 anos oferecemos aos nossos clientes as metodolo
gias, processos, experiência de negócio e técnica necessária para os
seus projetos de Business Intelligence. Ao contratar nossos serviços
especializados, você aproveitará ao máximo suas ferramentas de
armazenamento, qualidade e extração da informação, plataformas de
visualização e análise de dados, como indicadores, tabuleiros de
controle e geração de relatórios; o que lhe permitirá alcançar seus
objetivos de negócio.
CARACTERÍSTICAS
Serviço especializado em fábrica de BI:
Oferecemos serviços sob medida para a implementação de projeto
de Business Intelligence em marcas líderes, como Informatica, IBM,
SAP, Oracle, QlikTech, MicroStrategy, Tableau, Pentaho entre outros,
todos eles baseados na metodologia CMMI® e Ágiles.
Projetos de modelado de dados:
Desenhamos soluções robustas de armazenamento da informação,
baseadas nas melhores práticas, para aplicativos transacionais e de
tomada de decisão.
Projeto de integração de dados (ETL):
Desenhamos soluções de migração de dados usando PowerCenter
de Informatica e DataStage da IBM.
Projetos de migração de ferramentas (ETL):
Contamos com consultores especializados na migração de ferramentas de integração da informação em marcas líderes, como Informatica, IBM.
Projetos de exploração da informação:
Contamos com consultores especializados no setor financeiro que
realizam relatórios, tabuleiros e vistas que servem para cumprir com
os requerimentos normativos de sua empresa.
Atribuição de recursos:
Nossos consultores altamente capacitados desenham e desenvolvem projetos de Business Intelligence, na modalidade de consultoria.

Redução de custos e de
tempo de operação.

Conhecimento da
concorrência.

Aumento da receita.

Certeza dos investimentos.

Maior conhecimento dos
seus clientes.

Realização das regulações
internas e externas.

Maior colaboração da sua
equipe na tomada de
decisões.

