Recursos Exclusivos de Inteligência
Analítica em várias modalidades para
atender as mais diversas Necessidades
O EXECPLAN INTELLIGENCE dispõe de várias modalidades para sua escolha:
• ENTERPRISE - para implementação corporativa com todos os recursos analíticos,
• STANDARD - para dispor de recursos de B.I. básico e intuitivo,
• ON DEMAND - para que Você decida quais e quantos recursos analíticos quiser para atender uma necessidade específica ou departamental;
• NA NUVEM - Você não precisa de infra-estrutura, escolhe o provedor, seleciona os módulos que quiser, utilizando onde quiser e pagando pela
utilização efetiva, como serviço.
Além disto, você não precisa fazer modelagem de cubos, ou ainda desenvolvimento, que tornam os projetos caros e demorados.
O EXECPLAN INTELLIGENCE dispõe de aplicações com foco em negócios e melhoria de processo decisório, prontas para uso, e em verticais específicas,
tais como: MANUFATURA, VAREJO, ATACADO, DISTRIBUIÇÃO, BANCOS, SEGURADORAS, ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITAIS, ENERGIA, UNIVERSIDADES,
MÍDIA, dentre outras, sempre com total flexibilidade para atender as mais distintas necessidades, devido aos diversos recursos analíticos disponíveis.
Em qualquer opção está presente a inovação contínua da EXECPLAN, sempre com novos recursos analíticos para facilitar o dia a dia dos gestores e
executivos, e para sua empresa ter melhores resultados, reduzindo custos e otimizando resultados.

Os 10 Diferenciais que fazem o Sucesso do Projeto
1. ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO
Compromisso com um projeto de qualidade e de resultados

6. SOLUÇÕES FOCADAS EM MELHORES RESULTADOS
Sem query / reports ou desenvolvimento

2. DATA INTELLIGENCE - FOCO EM QUALIDADE DOS DADOS
Sistema de Validação Lógica identifica as inconsistências – Data
Quality

7. IMPLANTAÇÃO CORPORATIVA EM CURTO PRAZO
Sem desenvolvimento e sem modelagem de dados

3. TARGET INTELLIGENCE – METAS E ORÇADOS MULTI NÍVEL
Metas e Orçados são essenciais para se ter a INTELIGÊNCIA
ANALÍTICA
4. EDD - ESTRUTURA DINÂMICA DE DADOS
Sem modelagem ou criação de cubos – menos custos e menor prazo de
projeto

8. VÁRIOS RECURSOS ANALÍTICOS PRONTOS PARA USAR
Ao invés de query/reports, aplicações de negócios intuitivas
9. SEM ENGANÔMETRO - COCKPIT MINING
Informações precisas aos gestores e executivos, muito além dos
KPIs
10. AO INVÉS DE RELATÓRIOS RESUMIDOS
Melhoria Expressiva do Processo Decisório

5. SEM FRUSTRAÇÕES
O que é apresentado, é exatamente o que será implementado

Outros Fatores Importantes
1. PRONTO PARA SER PERSONALIZADO PELOS PRÓPRIOS EXECUTIVOS
Total autonomia de uso
2. SEGURANÇA DE ACESSO
Totalmente parametrizado, sem programação
3. FÁCIL INTEGRAÇÃO COM O SEU ERP
Soluções compatíveis com o seu negócio

Recursos Exclusivos de Inteligência Analítica
Muito Mais Precisão de Análises, em Muito Menos Tempo

O EXECPLAN INTELLIGENCE ENTERPRISE dispõe tanto dos recursos analíticos de B.I. tem o foco de Gestão Operacional, quanto os recursos analíticos
voltados a Gestão Tática com uso de técnicas de Gestão do Conhecimento, mas sem dúvida os recursos mais expressivos são os de INTELIGÊNCIA
ANALÍTICA para a Gestão poder se tornar mais ESTRATÉGICA, com MUITO MAIS PRECISÃO DE ANÁLISES EM MUITO MENOS TEMPO.
Destacamos alguns dos principais recursos de INTELIGÊNCIA ANALÍTICA disponíveis:
EXECUTIVE MINING
Acompanhamento automático de fatores críticos e simulações de cenários. Gestão pró-ativa a qualquer hora, em qualquer lugar.
Cada gestor ou executivo pode receber todos os dias no seu e-mail ou celular, no horário que desejar, um completo rastreamento de onde estão os
fatores críticos e as oportunidades do dia, em cada área de seu negócio, sem sequer acessar o sistema para isso. Esta grande inovação do EXECPLAN
INTELLIGENCE permite muito mais precisão de análise em muito menos tempo, e ainda em qualquer lugar.
COCKPIT MINING
Por trás de um bom Indicador, podem estar grandes problemas
O Cockpit Mining também identifica de forma automática se existem fatores críticos e oportunidades a serem exploradas, mesmo que o resultado ou
indicador esteja aparentemente bom, permitindo aos executivos várias modalidades de análises, rastreamento completo em vários níveis, além de
projeções e análise de tendência.
IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE FATORES CRÍTICOS
Na 1º. hora do 1º. dia útil, todos os executivos tem um diagnóstico completo e preciso do que aconteceu!
Permite redefinir metas e estratégias no 1º dia útil.
Muito mais precisão de análise, em muito menos tempo, sem precisar esperar por relatórios, sem envolver custos e a demora para gerá-los, e para
detalhá-los. Recurso vital para permitir a melhoria do processo decisório.
ACOMPANHAMENTO DINÂMICO DE METAS
Permite expressiva melhoria do processo decisório – rastreamento diário para identificar as oportunidades de melhorar o
resultado - gestão pró-ativa
Ao invés de ESPERAR ACONTECER, com este recurso analítico os gestores e executivos tem todas as informações precisas para FAZER ACONTECER de
forma pró-ativa.
SIMULAÇÕES AVANÇADAS
Redução significativa do risco no processo decisório
Com as Simulações Avançadas é possível minimizar o risco no processo decisório ao
invés da simulação básica de What IF que é empírica e tem alto risco. Com a
combinação de técnicas de análise de risco – simulação de Monte Carlo e
Método Simplex, a EXECPLAN desenvolveu recursos para simulação com
análises determinísticas para se ter com precisão e qualidade nas
simulações.
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