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Introdução 
O Sadig Análises é um sistema de informações gerenciais (BI - Analítico) e gerador de informações (BI - Operacional). É altamente parametrizado, garantindo ampla personalização. Acessa as Bases Gerenciais (Sistema de Armazenamento). 
Visões Formatadas  
Definição de visões gerenciais por usuário, obtendo uma organização estruturada da informação. Serve principalmente para atender diretores e gerentes.  

 Visões Formatadas 
Pesquisas  
Possibilita fazer pesquisas “ad-hoc”, através do uso de funções pré-definidas e critérios de seleção. 

 Tabela Resposta  
Funções Pré-definidas 
Conjunto de funções de análises elaboradas de acordo com as necessidades mais freqüentes. Tais funções não requerem qualquer tipo de programação e podem, através de parametrização, ser ajustadas para cada usuário. Estão entre elas funções cronológicas (mensal, diária, bimestral, semestral), de classificação (ranking, abc), cruzamento, comportamento, etc.   
 

Critérios de Seleção 
Definição de seleções filtrando os dados pesquisados. Suporta seleções multivaloradas. 

 Seleção de Critérios  
Múltiplos Cenários 
Suporte a múltiplos cenários, possibilitando análises por diferentes perspectivas cronológicas. 
Favoritos  
As análises mais freqüentes podem ser armazenadas em favoritos. São possíveis favoritos de pesquisas, gráficos, e-mails, relatórios, PDFs, planilhas EXCEL e OpenOffice, HTML, etc. Podem ser executados automaticamente e de acordo com a periodicidade necessária. 

 Execução de Favoritos 
Relatórios 
Relatórios instantâneos com possibilidade de definição de quebras, subtotais e totais com escolha das colunas. 
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 Relatório  
Opções e Sub-funções 
 Exploração detalhada das informações a partir de filtros (drill-down). 
 Cortes horizontais (slice) aplicando operações (=, >, <, intervalo) sobre os valores. 
 Envio de e-mails em vários formatos: HTML, Planilha Excel, Texto, CSV, etc. 
 Geração de PDF a partir dos relatórios. 
 Vários tipos de gráficos, com múltiplas séries, impressão, e-mail, etc. 

 

 Alguns tipos de gráficos   Personalizações por usuário. 
 Exportação de informações para formatos: Texto, XLS, XML, CSV, HTML, etc. Envio direto de informações com cabeçalhos e formatações para Excel e OpenOffice. 
 Análises de concentração e distribuição através de Curvas ABC. 
 Execução de bibliotecas (Excel/OpenOffice) pré-formatadas, acionadas a partir das respostas. 

 Excel Library   Criação de tabelas dinâmicas no Excel ou Openoffice através de assistente. 

 Tabela Dinâmica   Associação de imagens (fotos) aos seletores.  

 Imagem  Veja mais em:  www.sadig.com http://www.youtube.com/user/sadigsolucoes 
 


