
O recurso visões globais e individuais do 
desempenho corporativo possibilita a antecipação 
de acontecimentos. Com base nos dados, os gestores 
têm mais condições de tomarem melhores decisões

SA Analytics Manager

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



O SA Analytics Manager possibilita reunir e cruzar diversas 
fontes de dados, fornecendo informações qualitativas e 
relevantes para auxiliar a tomada de decisões e contribuir 
para a inferência de acontecimentos futuros

Análise, segurança
e controle

Conheça as principais aplicações

PERFORMANCE COMERCIAL, 
METODOLOGIA BSC E 
COMPATIBILIDADE COM ERP’S E CRM’S
O Analytics possibilita a integração com bancos de dados 
de diversos sistemas, o que facilita a visão analítica da 
performance de cada área da empresa. Inclusive, ele permite 
a integração entre as mesmas, apresentando as informações 
em uma ou mais telas.

INTEGRAÇÃO COM MS EXCEL
Uma das principais integrações do Analytics Manager é 
com planilhas de MS Excel, possibilitando a atualização da 
coleta dos dados das planilhas de forma automática.

ANÁLISE CUSTOMIZÁVEIS
Todas as análises criadas na ferramenta são totalmente 
customizáveis, possibilitando escolher logomarcas, cores 
e formatos dos itens apresentados.

INTEGRAÇÃO DE DADOS
A ferramenta possui uma vasta possibilidade de 
integração com diversos bancos de dados, arquivos 
estruturados, ambientes Web e WebServices.

OPERAÇÕES DINÂMICAS 
E DASHBOARDS INTERATIVOS
Todos os itens, gráfi cos, tabelas e fi ltros podem ser 
interligados entre si, possibilitando a interação dinâmica 
entre os mesmos.



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

  Análise de dados de forma gráfi ca e bem intuitiva;

  Facilita a visualização insights de oportunidade de negócios;

  Dashboards que permitem reunir e cruzar dados;

  Alinha a performance individual à estratégia global;

  Drill anywhere: estratégico, tático e operacional;

  Relatórios, scorecards e dashboards;

  Modelagem completamente customizável;

  Ciclo de Vida, que permite acompanhar o status da análise;

  Integração com sistemas ERP’s e CRM’s;

  Ferramentas para análise de dados em tempo real.

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades

www.interact.com.br


