O varejo deseja contar com tecnologias que possibilites 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 na recomendação da melhor
arquitetura de big data.

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

Resultados Desejados

•

•

Arquitetura que suporta os desafios do negócio;

•

Consultores que apoiam o cliente na sua jornada
de implementação de Big Data;

•

Transferência de conhecimento à equipe do
cliente;

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

•

Arquitetura de ambientes de big data;

•

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)

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

•

Projeto entregue no prazo, custo e qualidade
acordados.

As empresas precisam de apoio de consultorias,
com experiência e cases de sucesso, para
assegurar que a jornada de implementação de big
data seja um sucesso.

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

BluePrint Big Data

A certeza de implementar um ambiente de big data organizado e com segurança.
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.

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.

A solução facilita a implementação de ambientes de big data, abreviando o esforço de seleção de ferramentas e alternativas de
implementação.

