Analytics e Power BI

A indústria deseja contar com tecnologia que possibilite agregar dados de diversas
origens (sistemas transacionais, mídias sociais, sensores, etc), validá-los, organizá-los,
enriquecê-los e disponibilizá-los aos tomadores de decisão no menor tempo possível.
Isto torna-se diferencial competitivo para identificar desvios ou para implementar
previsões em diversos setores.
Desafios
•

Dificuldade de identificar parceiro tecnológico
que entenda os desafios de negócio e
participe intensamente na busca dos
resultados definidos, agregando know-how e
experiência em projetos em Analytics e Power
BI.

Mais de 65% das implementações esbarram em
questões de performance ou de quais são os
melhores ferramentais a utilizar, para atender as
demandas de negócio

Solução Ideal
•

Consultoria de big data e analytics que atua em todas as
fases do projeto:

•

Otimização de Infraestrutura;

•

Treinamento da equipe interna;

•

Apoio (consultoria) para realizar as etapas do projeto;

•

Tuning de ambiente ou administração da infraestrutura

•

Recomendação de inovações (ferramentas à incorporar
na arquitetura)

•

Análises de negócios através do Power BI que fornece
novos insights para a empresa;

As empresas precisam de apoio de consultorias,
com experiência e cases de sucesso, para
assegurar que a jornada de transformação digital
através de projetos de Analytics e Power BI seja
um sucesso.

Resultados Desejados
•

Arquitetura que suporta os desafios do negócio;

•

Consultores que apoiam o cliente na sua jornada
de implementação de projetos em Analytics;

•

Transferência de conhecimento à equipe do
cliente;

•

Apoio de equipe master em caso de eventuais
problemas ou questões complexas;

•

Projeto entregue no prazo, custo e qualidade
acordados.

100% de nossos clientes referenciam a qualidade e
comprometimento da BlueShift.

Analytics e Power BI
A certeza de implementar projetos em Analytics e Power BI de maneira a agregar benefícios aos negócios.
Beneficios
•

•

Melhores
práticas
na
implementação de ambientes
de Big Data,
escalável,
seguro e organizado que irá
prover informações à toda
companhia.
Por intermédio de um
framework de comprovado
sucesso,
podemos
recomendar
o
melhor
conjunto de ferramentas que
atenderá aos objetivos de
negócio.

Produtividade
•

Treinamento da equipe para
que eles façam o melhor uso
do ambiente de big data.

•

Asseguramos que os dados
serão ingeridos da melhor
forma e disponíveis em
menor tempo aos usuários.

Valor na velocidade
•

Proporcionamos
implementações
de
ambientes que disponibilizam
informações
em
tempo
próximo do real, o que
poderá agregar enormes
benefícios ao negócio.

O nosso trabalho irá impactar a transformação digital das empresas!

Vantagem Competitiva
•

Prever a possibilidade de
quebra mecânica e realizar a
manutenção preventiva antes
da sua ocorrência.

•

Identificar ruptura de estoque
e alertar os gestores para
implementar ações corretivas
em menor tempo.

•

Segurança das informações.

Analytics e Power BI
A conexão com diversas fontes de dados, a simplificação dos mesmos e produção de bons relatórios através de
projetos em Analytics e Power BI são essenciais para ter insights de negócios em sua empresa.
Alinhamento do Produto
Power BI
A Blueshift e Microsoft são duas parcerias de sucesso, uma provendo tecnologia e outra know-how técnico de
implantação e conhecimento de negócio. Assim retiramos o máximo retorno do investimento realizado, sempre
levando o melhor benefício aos nossos clientes.

História de Sucesso do Cliente LOJAS AMERICANAS

A empresa que começou com um estabelecimento em Niterói
no estado do Rio de Janeiro é hoje um ecossistema de
múltiplos negócios com mais de 1.400 lojas.
Tem como missão realizar os sonhos e atender as
necessidades de consumo das pessoas, poupando tempo e
dinheiro e superando as suas expectativas.

História de Sucesso do Cliente Lojas Americanas
Analytics e Power BI
Desafio do cliente
A LASA tem como desafio apresentar painéis e relatórios analíticos com visuais intuitivos e com alta
performance. E migrar relatórios feitos com a antiga ferramenta corporativa que não atende as suas
necessidades
Como a BlueShift ajudou a LASA a atingir seus objetivos:
• Alocação de profissionais qualificados para Migração de relatórios e desenvolvimento de novas
demandas;
• Análise dos visuais e regras de negocio feitos com a ferramenta Tableau;
• Conexão do Power BI com a fonte de dados Oracle;
• Desenvolvimento;
• Sustentação do ambiente e Schedulação para atualização das fontes de dados dos relatórios;
• Apoio em momentos críticos utilizando time de excelência.

