BW PERFORMANCE
HÁ QUANTO TEMPO NÃO FAZ UM CHECKUP AO
SEU SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE?

PARA QUEM?

PRINCIPAIS
VANTAGENS

FOCO

Empresas com grandes
volumes de dados, com
sistemas de BW maduros,
com o desejo de aumentar
a performance do seu
sistema.

Funcionalidade,
Escalabilidade,
Fiabilidade e
Eficiência.

Empresas com grandes
volumes de dados, com
sistemas de BW maduros,
com o desejo de aumentar a
performance do seu sistema.

Conscientes dos principais temas que afetam a
performance dos sistemas de Business Intelligence
e Datawarehouse, desenvolvemos uma solução de
diagnóstico e otimização da performance, direcionada
para as ferramentas SAP, que tem originado resultados
expressivos ao nível da escalabilidade, funcionalidade,
fiabilidade e eficiência na utilização e administração de
sistemas, maximizando o retorno do investimento
realizado em tecnologia e que por isso, designamos
de solução:

KEEP IT CLEAN,
KEEP IT SIMPLE,
KEEP IT FAST.
REDUNDÂNCIA DOS DADOS

Se estas preocupações lhe são
familiares, este é o momento
ideal para realizar um checkup
à sua solução de Business
Intelligence SAP.

ARQUITETURA COMPLEXA
DEMASIADO ESPAÇO OCUPADO
REDUZIDA ESCALABILIDADE
ELEVADO TEMPO DE EXECUÇÃO
DOS RELATÓRIOS

Em cenários de implementação de
novas soluções, como por exemplo
SAP HANA, a estabilização e limpeza
dos sistemas em funcionamento é de
extrema importância de forma a evitar
um impacto indesejado na performance
e estabilidade das novas soluções.

A solução KEEP IT CLEAN, KEEP
IT SIMPLE, KEEP IT FAST consiste
num projeto de curta duração,
cujos principais objetivos são:

1.
REALIZAR O LEVANTAMENTO DA CONFORMIDADE
TÉCNICA E FUNCIONAL dos objetos que são parte
integrante do sistema.

2.
CARACTERIZAR A SITUAÇÃO ATUAL PARA CADA
VERTENTE DE ANÁLISE – Eficiência, Arquitetura
e Funcionalidade
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3.
PLANO DE INICIATIVAS de intervenção, identificando
os benefícios que se prevêem quer ao nível das
operações diárias de análise da informação
quer ao nível das operações de monitorização
e manutenção aplicacional do sistema.
Para cada iniciativa é também emitido o parecer
sobre o grau de prioridade de execução.

A implementação das recomendações
identificadas nos nossos relatórios
de diagnóstico já resultaram em
melhorias contundentes em clientes
de grande dimensão.

Baseados, assim, na nossa experiência e casos de sucesso em
projetos similares, estamos preparados para criar um Business
Case para a sua empresa, de uma forma célere e eficaz.
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