Mobile Analytics | Android
A mobilidade empresarial é hoje uma realidade francamente disseminada que veio trazer às
organizações e aos seus colaboradores inequívocas vantagens ao nível da flexibilidade e
produtividade. Como indivíduos hiperconetados o mercado exige-nos respostas cada vez mais
rápidas, assertivas e informadas. A capacidade de resposta a estas novas exigências são um
fator de diferenciação relevante, capaz de se tornar numa vantagem competitiva clara, que
impulsiona o crescimento das empresas.
Reconhecendo a necessidade dos gestores em aceder a informação fiável e em tempo real para
uma rápida tomada de decisão, em qualquer momento e em qualquer local, a ARTSOFT lançou a
aplicação de análises gráficas – Mobile Analytics.
Com esta aplicação o gestor poderá, através do seu dispositivo móvel – telemóvel ou tablet –
consultar os dados disponíveis no seu ERP e visualizá-los em dashboards customizáveis.

Vantagens
ACESSO AOS DADOS EM TEMPO REAL
Em qualquer altura, é possível atualizar a informação
disponível na aplicação móvel, sincronizando os dados mais
atuais do seu ERP, e consultando-os de imediato no seu
dispositivo.
FÁCIL VISUALIZAÇÃO
A disponibilização da informação em forma gráfica facilita a
visão global do que está a acontecer na sua empresa.
INFORMAÇÃO RÁPIDA E FIÁVEL
Sem depender do envio dos dados por terceiros ou do
tratamento dos mesmos manualmente, o acesso é feito de
forma automática tendo sempre a certeza que irá obter
informação fiável e atualizada.

SUPORTE À TOMADA DE DECISÃO
Decisões tomadas de forma desinformada têm um elevado potencial de provocar efeitos
negativos nas organizações. O acesso aos dados que suportam a tomada de decisão garante
uma melhor capacidade decisiva, maior assertividade e ponderação.

Características
Sincronização dos dados disponíveis no ERP
Personalização dos gráficos apresentados
e do layout de cada gráfico
Acessos aos dados definidos por utilizador
Visualização dos detalhes de cada gráfico
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