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Introdução 
O Sadig Express é um conjunto de produtos Sadig que atende as necessidades de empresas de pequeno e médio porte, proporcionando aos seus gestores, de forma rápida e econômica, o acesso as informações com maior assertividade, facilitando os processos de decisão.  
O Sadig Express conta com: 

 
Poderosa e amigável solução para exploração e análise, de bases de dados gerenciais, pelos próprios usuários finais, a partir da utilização de diversas funções e sub-funções inteligentes. A partir de dados operacionais, armazenados em qualquer local e formato, o Sadig Análises os transforma em informações e as distribui, sob as mais variadas formas: gráficos, e-mails automáticos, publicações intranet/internet, tabelas, arquivos, planilhas, relatórios etc., tudo de maneira segura e controlada.   

 

 Alguns tipos de gráficos 

Pelas suas características, o Sadig Análises é capaz de responder, instantaneamente, tanto à perguntas já previstas e catalogadas (favoritos), quanto àquelas que as empresas ainda não sabem que um dia vão fazer. 
Este produto é classificado como BI Analítico e suas características permitem que seja também usado como gerador de informações operacionais não-estruturadas. 
O Sadig Análises possui flexibilidade e funcionalidades capazes de atender desde empresas de pequeno porte até projetos em grandes corporações. 

                                Tabela resposta 
Junto com o Sadig Análises são entregues funções de administração aos módulos gerenciais (cubos ou datamarts), que permitem a criação, manutenção, controle de acesso, cargas, etc. 
Os dados dos módulos gerenciais podem ser armazenados em um dos seguintes gerenciadores de bancos de dados: MS-SQL, Oracle, Postgre e Nativo. 
Na versão do Sadig Express é possível criar até 5 módulos ou cubos gerencias do tipo normal.  

 
O Sadig Painéis permite que o próprio usuário final crie os seus painéis de controle, combinando os diversos elementos disponibilizados pelo produto, tais como, gráficos, alertas, tabelas, imagens, seleções e filtros, etc., produzindo visualizações poderosas, flexíveis e altamente personalizadas, tudo isto sem a necessidade de nenhuma linha de programação tradicional. 

Exemplo de Painel 
Concluída a construção dos painéis, os mesmos ficam disponíveis para os gestores, que, sem a necessidade de treinamento, poderão utilizá-los para qualificar ainda mais os seus processos decisórios. 
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Assim como ocorre com o Sadig Análises, com o Sadig Painéis também são entregues as funções para a administração dos módulos gerenciais (datamarts) com todas as facilidades de criação, manutenção, controle de acesso, cargas, etc..  

Exemplo de Painel 
O Sadig Painéis necessita que os dados dos módulos gerenciais, que os alimentarão, estejam armazenados em um dos gerenciadores de bancos de dados disponíveis: Oracle, MS-SQL ou Postgre. 
Na versão do Sadig Express são entregues alguns painéis e é possível criar novos painéis a critério do cliente. 
Opcional Web 
Este opcional permite o acesso ao Sadig Análises, e ao Sadig Painéis, via internet ou intranet, através de quaisquer browsers, padrões de mercado, disponíveis em desktops e notebooks.  
Para a utilização deste opcional com o Sadig Análises, é necessário que os dados dos módulos estejam armazenados nos sistemas gerenciadores de bancos de dados Oracle, SQL-Server ou Postgre. 
Acesso Nomeado 
Permite o acesso dos usuários à solução pela web ou rede local, respeitando cadastramento de usuários ao limite máximo contratado.  
Na versão do Sadig Express é possível contratar 3 ou 6 acessos nomeados. 
Template da Solução Sadig Express (Pré-Configuração) 
Visando uma rápida implantação e disponibilização para uso no menor espaço de tempo possível, a Solução 

Sadig Express vem pré-configurada com módulos normais, auxiliares e de intersecção, que proporcionam o atendimento imediato de informação sobre: 
 Pedidos de Vendas,  Faturamento,  Comparativos entre Metas e Faturamento,   Contas a Pagar e   Contas a Receber. 

Visando atender demandas especificas de cada organização, esses módulos (cubos) pré configurados poderão receber ajustes em suas configurações ou ainda poderão ser criados novos módulos. 
Estas novas parametrizações, se contratadas, poderão ser executadas por profissionais da Sadig ou homologados por ela, ou ainda, através de treinamentos, serem executadas por profissionais da própria empresa. 
Serviços  
Os serviços complementares, que poderão ser agregados a uma proposta de fornecimento da solução Sadig, são os seguintes: 

 Treinamento  
Os módulos de treinamento objetivam capacitar o cliente final a utilizar, com a maior eficiência e eficácia possível, os Produtos Sadig contratados. Os treinamentos nos Produtos focam sempre duas grandes áreas: o Administrador Sadig e o Usuário Sadig.  
 Implantação  
Os serviços de implantação correspondem às atividades de instalação e parametrização, da Solução Sadig, no ambiente do cliente final, de acordo com a configuração contratada. 
 Consultoria   
Os serviços de consultoria objetivam realizar; levantamento, desenvolvimento, implantação, testes e a validação dos dados, dos modelos gerenciais demandados pelo cliente.  
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 Serviços de ETL 
 A SADIG pode desenvolver os serviços de ETL (Extração, transformação e Carga de Dados), responsável pela integração entre o ERP e o Sadig Express.

 
 Assessoria Técnica   
Caso o cliente não disponha de recursos técnicos próprios, a SADIG, ou um parceiro de serviços certificado, poderá prestar, através de orçamento específico, serviços técnicos relacionados à rede de computadores, sistemas operacionais, internet, gerenciadores de bancos de dados (Oracle, MS-SQL e Postgre), integração de sistemas, etc... 
 

Comercialização 
O Sadig Express é comercializado através da concessãode Licenças de Uso por Tempo Determinado (Locação). 
Nesta modalidade, as licenças dos produtos Sadig são cedidas, para o cliente final, pelo período de vigência do contrato.  
No valor pago mensalmente, já está incorporado o valor referente à Manutenção, os quais asseguram ao cliente o recebimento, sem custos adicionais, das atualizações dos Produtos contratados e o acesso ao Suporte Técnico. 
O pagamento da primeira parcela ocorre a 10 dias da contratação e os demais a cada 30 dias. 
 
 

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


