
Avetta Analytics 2.0    
Obtenha os insights necessários para tomar melhores decisões

Para garantir a continuidade dos negócios, as decisões precisam ser tomadas com rapidez e precisão. O Avetta 
Analytics 2.0 é o mecanismo robusto de relatórios e análises que impulsiona a visibilidade da plataforma de 
sustentabilidade da cadeia de suprimentos da Avetta. Ele fornece insights críticos e fáceis de entender para abordar 
suas perguntas mais urgentes e tomar decisões orientadas por dados com confiança.

Eu trabalho com a Avetta porque isso significa não perder tempo coletando dados. Não dá trabalho. Podemos 
revisá-los, definir quem tem acesso a cada coisa e dedicar tempo a coisas mais importantes. 
- Jessie Brown, Coordenadora de Segurança de Projetos, Shell Puget Sound Refinery  

Aproveite nossa biblioteca de 
painéis com relatórios 
modelados e visualizações 
criadas usando mais de uma 
década de feedback dos clientes.

Amplie os conjuntos de dados 
e aprofunde-se editando 
facilmente modelos existentes 
para responder às suas 
perguntas específicas.

Crie seus próprios relatórios 
usando o criador de análises 
intuitivo com funcionalidade 
de arrastar e soltar.

Como funciona
1 2 3

Análise de autoatendimentoMelhores decisões
comerciais

Insights de negócios Desempenho aprimorado
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Relatórios detalhados, visualizações de 
dados intuitivas e um painel de KPI 
permitem que você tome decisões de 
gerenciamento de riscos e compras 
orientadas por dados.

Crie facilmente painéis interativos, onde 
você pode filtrar por KPIs exclusivos para 
obter insights instantâneos e confiança na 
cadeia de suprimentos. Os recursos 
também permitem o detalhamento total 
até o nível de registro e a análise ad-hoc.

O que é medido é melhorado. Melhore o 
desempenho com insights para 
identificar, monitorar e abordar as 
lacunas de sustentabilidade da cadeia 
de suprimentos.

Transforme e compare dados em uma 
interface visual, inteligente e intuitiva, 
com o recurso arrastar e soltar. Isso 
promove as decisões de gerenciamento 
de riscos e compras orientadas por 
dados. Obtenha visibilidade de uma 
variedade de fluxos de trabalho.

Os benefícios



Agende sua demonstração hoje mesmo em avetta.com/demo 

Para saber mais, acesse avetta.com/solutions/analytics

As capacidades
Biblioteca de painéis
Com mais de 50 painéis e gráficos predefinidos, é possível 
visualizar de forma rápida e fácil a conformidade, 
exceções, variâncias, cadeia de suprimentos e 
gerenciamento de segurança física para dar suporte a 
funções essenciais de negócios.

Interface intuitiva
Desenvolva o valor das análises com modelos, editando de 
forma rápida e fácil relatórios, visualizações e painéis 
existentes. Estenda os conjuntos de dados para obter 
respostas detalhadas às suas perguntas comerciais 
específicas.

Criador de análise
Crie sua própria análise com um construtor de análises 
fácil de usar, que coloca você no controle e permite 
explorar seus dados como quiser.

Compartilhe insights sem esforço
Colabore e acompanhe os dados com o maior impacto na 
organização compartilhando painéis com colegas e com a 
equipe.

Analistas de negócios
Precisa de mais ajuda? A experiente equipe de analistas da 
Avetta sabe tudo sobre inteligência de negócios. Eles 
ajudarão você a analisar os dados para obter as respostas 
necessárias. 

Alertas de KPI
Monitore continuamente os KPIs e receba alertas em caso 
de alterações importantes.
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Veja o Avetta Analytics 2.0 em ação

Gerenciador de relatórios
Gerencie e agende relatórios para um público amplo em um 
local centralizado.

Insights do trabalhador
Identifique tendências nos dados dos trabalhadores, preveja 
resultados e receba recomendações em tempo hábil.

Tabela de desempenho
Com a conectividade com os dados da tabela de desempenho, 
é fácil visualizar as métricas de segurança do site. 

Multilíngue
Ampla variedade de idiomas disponíveis para oferecer 
suporte a clientes em todo o mundo.

Em breve:


