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Dashboard Projetos

Dashboard Contabilidade

Power BI
O ARTSOFT Business Intelligence dá
acesso a um conjunto de
dashboards prontos a usar, que
possibilitam ao gestor aceder à
informação de gestão certa no
momento desejado.

O responsável financeiro ou
contabilista tem à sua disposição
através dos dashboards da
Contabilidade, a análise de saldos
das contas, inúmeros rácios
económicos e financeiros, e
comparação de valores.

Esta ferramenta vai permitir o
acompanhamento eficiente das
operações da empresa e a rápida
tomada de decisões, através da
consulta e interpretação de dados
extraídos do ERP ARTSOFT, que por
sua vez alimentam os dashboards.

Nos dashboards dos Recursos
Humanos temos a possibilidade
de ter uma visão geral dos
colaboradores, através de
indicadores relacionados com o
seu desempenho, contratação e
formação.

Visão 360°
O módulo ARTSOFT Business
Intelligence destina-se
essencialmente às empresas
que precisam de uma visão
completa e detalhada do seu
negócio.
Os dashboards dão-lhe a
possibilidade de otimizar tempo
e recursos, da tomada de
decisão mais rápida e eficiente,
uma fácil interpretação dos
dados, e de ter acesso a
análises a qualquer hora e lugar,
num dispositivo móvel.

Solicite-nos informações o
quanto antes!
artsoft.pt/business-intelligence

Dashboard Recursos Humanos
Dashboard Gestão Comercial

Dashboards
Esta solução de BI contempla um
conjunto de dashboards nas áres de
Gestão Comercial, Contabilidade,
Recursos Humanos e Projetos.
Pode também criar outros
dashboards personalizados, e à
medida das suas necessidades de
gestão, relativos a outros módulos
ARTSOFT, como as Assiduidades ou
Assistências Técnicas.

Os dashoboards de Projetos
permitem ao gestor ter uma visão
completa de todos os projetos
em curso, visualizar tarefas
planeadas e concluídas, analisar o
tempo previsto de conclusão das
mesmas e o tempo real, consulta
de atrasos e evolução de cada
tarefa, entre muitos outros
indicadores.

Na Gestão Comercial o gestor tem a
possibilidade de aceder a
indicadores relacionados com os
documentos comerciais, de vendas,
quantidades e lucros, encomendas,
artigos mais vendidos, clientes e
fornecedores, e outros indicadores
comerciais específicos da sua
empresa.
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