<data & analytics>

advanced
analytics

Tenha as
tecnologias
mais avançadas
de análise.

<o que entregamos>
Inteligência Artificial
Ajudamos você a aproveitar a inteligência artificial para impulsionar a reinvenção inteligente de seus fluxos
de trabalho e tecnologia. Implemente uma estratégia de dados, tire proveito de seus dados, aumente com
fontes externas e integre outras tecnologias avançadas para obter insights de negócios tangíveis mais
rapidamente.

Machine Learning
Oferecemos serviços de modelagem de dados e desenvolvimento de algoritmos para executar modelos
preditivos que buscam detalhes dos dados existentes para detectar fraudes, prever demandas,
segmentar anúncios, entre outras necessidades de empresas de diversos tamanhos e segmentos. Somos
especializados em transformar aplicações e dispositivos em soluções mais inteligentes.

Serviços Cognitivos
Como um dos principais parceiros de Data & Analytics da Microsoft e AWS, utilizamos serviços cognitivos
em nuvem para turbinar aplicativos, sites e bots com algoritmos para que eles vejam, ouçam, falem,
entendam e interpretem as necessidades do usuário por meio de métodos naturais de comunicação.

Internet of Things (IoT)
Utilizamos o poder da nuvem para acelerar sua transformação digital obtendo insights diretamente de
seus dispositivos conectados. Da manufatura ao transporte, passando pelo varejo e empresas de serviços,
podemos impulsionar novas oportunidades de receita e negócios com soluções de IoT projetadas para as
necessidades da sua organização.

<vamos além>

Maior capacidade de decisão e de fazer
análises preditivas com Advanced Analytics.
Análise preditiva
Com o apoio das tecnologias mais recentes, é possível analisar um grande volume de dados para
entender padrões e prever situações futuras.

Insights e diagnóstico
O Advanced Analytics gera insights valiosos ao combinar dados de diversas áreas diferentes,
usando diversas frentes para chegar a um diagnóstico preciso de cada situação.

Melhorias na tomada de decisões
Se você tem mais dados que contribuam com o planejamento e a execução de estratégias, suas
decisões são amplamente valorizadas.

Mais produtividade
Mantém os seus colaboradores em uma posição mais estratégica e cada vez com menos
atividades burocráticas e repetitivas.

