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BUSINESS INTELLIGENCE
Informação para a tomada de decisão


Os processos organizacionais atuais são cada vez mais
complexos e geram uma quantidade significativa de

Tomar
decisões

dados.


Os sistemas de Business Intelligence (BI) constituemReporting

se, assim, como um facilitador no processo de tomada
de decisão. Através de ferramentas analíticas e
preditivas, permitem a extração, transformação e

Explorar dados

carregamento de dados brutos, com o objetivo de os
transformar em insights acionáveis.


Extrair, transformar e
carregar dados

As funções do BI mais habituais incluem relatórios,
análises, dashboards, monitorização de negócios e
benchmarking.



Origens de dados

De entre as várias ferramentas de BI, merece
particular destaque o Microsoft Power BI.

Uma das ferramentas mais disseminadas de Business Intelligence é o Microsoft Power
BI. A sua capacidade de importação a partir de origens de dados dispersas e
heterogéneas, aliada a um preço reduzido por utilizador, permitem ao Microsoft Power
BI ser uma das ferramentas de análise de dados mais aclamadas.

Benefícios do Microsoft Power BI


Um excelente custo-benefício com um baixo custo de
aquisição



Fácil acesso em qualquer dispositivo: computador,
tablet e smartphone



Integração

de

elementos

visuais

dinâmicos

e

interativos


Integração com diversas origens de dados (conetores)



Monitorização em tempo real



Uma visão 360º da empresa com um ganho no seu
posicionamento estratégico



Power BI
Desktop
Power BI
Service

Power BI
Mobile

Incentivo à colaboração entre elementos da mesma
organização ou fora



Capacidades de Inteligência Artificial (AI)

www.bdo.pt

BUSINESS INTELLIGENCE

PRODUTOS BDO
A BDO desenvolveu vários conetores para a ferramenta Microsoft Power BI, que podem ser rapidamente implementados
(“plug and play”), com conexão a coleções de ficheiros SAF-T, ao software ERP Primavera e à ferramenta SABI da Bureau
van Dijk. Adicionalmente, a nossa equipa implementa relatórios customizados às necessidades de cada cliente.

SAF-T & ERP PRIMAVERA
FATURAÇÃO & MARGENS


Análise plurianual e multiempresa



Análise da faturação (clientes;
produtos; grupos de produtos;
documentos emitidos)



Análise das margens por produto
(ERP Primavera)



Análise geográfica



Fluxo de clientes

SAF-T & ERP PRIMAVERA
CONTABILIDADE


Análise plurianual e multiempresa



Demonstração de resultados,
balanço e balancete mensais e
anuais



Indicadores financeiros



Análise do cumprimento do
orçamento financeiro



Comparação com o setor

SABI
ANÁLISE SETORIAL


Análise financeira plurianual e
multiempresa



Comparação com o setor



Demonstração de resultados e
balanço por grupo e empresa



Análise dos rendimentos e gastos



Indicadores financeiros
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A NOSSA ABORDAGEM
Hoje em dia, a capacidade e o grau de heterogeneidade de armazenamento dos sistemas expandem constantemente,
aumentando a complexidade dos dados armazenados. Por consequência, as empresas precisam de uma solução
económica para controlar a crescente lacuna entre a gestão dos dados e a tomada de decisão. Motivada pela criação
de uma cultura baseada em dados com Business Intelligence, a intervenção da BDO visa preencher essa lacuna,
organizando, padronizando e analisando os conjuntos de dados cada vez maiores e mais complexos.
Assim, a abordagem da BDO ao BI permite às empresas:
 Investir tempo a analisar os dados, ao invés de o consumir a compilá-los
 Automatizar os processos standard de negócio
 Poupar tempo e recursos, identificando e melhorando as ineficiências do negócio nos dados
 Manter a segurança e a confidencialidade dos dados e documentos

Dotados de uma equipa multidisciplinar, trabalhamos no sentido de prestar aos
clientes a informação certa, no momento certo, no formato certo, para que a pessoa
certa possa tomar a decisão certa.

Metodologia
A abordagem BDO é baseada em seis etapas simples, que possibilitam a definição e a criação de relatórios de Business
Intelligence com Microsoft Power BI, alinhados com os objetivos do seu negócio, estando ilustrada na figura abaixo.
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