
A ANO desenvolveu uma ferramenta para si, que não tem tempo 
para ler relatórios extensos, que necessita aceder à informação a 
qualquer momento, em qualquer lugar e com o equipamento 
disponível (PC ou tablet), e principalmente, que quer decidir com 
objetividade e e�cácia.

O anoBi é uma plataforma de business intelligence desenhada para 
o apoiar na tomada de decisão, oferecendo-lhe as seguintes 
perspetivas sobre o seu negócio:

 • Reporting;

 • Análise de dados (OLAP - Online Analyticaf Processing);

 • Dashboards;

 • Grá�cos.

Estas perspetivas geram visões atuais, históricas e preditivas dos 
processos de negócio da sua organização e, desta forma, 
ajudam-no a tomar a decisão certa!

INFORMAÇÃO É PODER! TOME A DECISÃO CERTA!

        

Empresa certificada
ISO 9001 | ISO 27001 | ISO/IEC 20000-1

Flexibilidade e 
Escalabilidade
Os módulos desta aplicação são dimensionados de 
acordo com as necessidades do cliente, e é fácil 
adicionar novos módulos, acompanhando o ritmo de 
crescimento da organização.

Segurança
Cada utilizador só acede ao que lhe é autorizado, de 
acordo com o seu per�l.

Qualidade e 
Fiabilidade
Este produto cumpre todos os standards e boas 
práticas de qualidade e segurança, impostas pelas 
Certi�cações ISO 9001:2008 e ISO 27001 :2005.

lntegrabilidade
A aplicação está preparada para comunicar 
bidirecionalmente com outros sistemas 
aplicacionais, garantindo a total segurança e 
integridade dos dados.
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VANTAGENS
DECISÕES FUNDAMENTADAS
Baseie as suas decisões em informação completa e real, e 
decida com qualidade. O anoBi agrupa, organiza e estrutura a 
informação que se encontra dispersa por diversas fontes, 
permitindo responder a questões cada vez mais complexas e 
críticas para si.

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL EM TEMPO REAL
Aceda à informação de que precisa, no momento em que é 
necessária, usando o equipamento que tem consigo, e no 
formato (relatórios, dashboards, gráficos, etc.) e detalhe 
(analítico ou sumário) que definir.

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS
A plataforma de business intelligence anoBi possibilita o 
rastreio analítico da estrutura de recursos da organização e 
disponibiliza indicadores de performance, eficiência e eficácia. 
Os indicadores obtidos, após avaliação e análise, podem ser 
melhorados e otimizados.

CONTEXTO PARA DECISÕES COMPLEXAS
A análise de dados (OLAP – Online Analytical Processing), que 
inclui operações de análise tridimensional de dados e 
drill-down, fornece informação ao pormenor que é essencial 
para contextualizar decisões complexas.

SUPERVISÃO PERMANENTE DE TODA A 
ORGANIZAÇÃO
Pelas suas características de integração, 
comunicação e colaboração, o anoBi cria uma 
camada de abstração sobre os dados de uma 
organização, permitindo, através do cruzamento de 
informação, adicionar valor à informação de base. O 
resultado deste processo extremamente complexo, 
traduz-se em indicadores de gestão apresentados 
de uma forma simples e clara, os quais são 
essenciais para a gestão de uma organização.

INTERFACE SIMPLES, INTUITIVA E ADAPTÁVEL
Os relatórios oferecidos pelo anoBi, previamente 
customizados pelo utilizador, apresentam a 
informação extraída num formato simples e claro. 
Os dashboards, fundamentalmente baseados em 
esquemas gráficos, permitem uma visão de alto 
nível sobre os indicadores pretendidos. A 
informação é atualizada sistematicamente e 
automaticamente, garantindo a qualidade e 
atualidade da mesma.
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