Sage X3 Data Management and Analytics

Soluções
complementares
Crie uma vantagem competitiva
para o seu negócio
implementando soluções Sage
X3 personalizadas e integradas
Descubra a série de possibilidades
que as soluções complementares
Sage X3 oferecem para satisfazer
as suas necessidades

O Sage X3 Data Management and Analytics oferece aos utilizadores um hub para a gestão de informações a
partir de todas as fontes e modelos de dados incorporados para a elaboração de relatórios. Os utilizadores do
Sage X3 podem elaborar relatórios de dados de várias fontes, incluindo dados financeiros fundamentais do Sage
X3, aplicações de gestão da produção e da cadeia logística, aplicações Salesforce, soluções ISV
complementares e praticamente qualquer fonte de dados associada. A solução incorpora modelos de dados précriados de outras plataformas Sage e ERP da concorrência. Isto permite manter informações abrangentes sobre
dados do sistema anterior ao mudar para o Sage X3, sem precisar de mapear manualmente os dados para o
novo modelo de base de dados ou transferir todos os dados do seu histórico para a nova base de dados
transacional operacional do Sage X3.

Benefícios

Funcionalidades

•

•

Migrar gradualmente para o Sage X3 a partir de um ou vários
sistemas legados, sem perder as informações dos dados do
histórico.
• Elaborar relatórios a partir de várias fontes internas e/ou externas
num sistema e numa interface, e tomar decisões mais coerentes
• Analisar rapidamente dados em dashboards personalizados na
interface de utilizador do Sage X3
• Tirar partido de aplicações BI já em utilização para representação
de dados e análise ou selecionar uma nova aplicação de software BI

Disponibilidade
•

Estados Unidos
Reino Unido
• AAMEA (Portugal)
•

Esta funcionalidade poderá não estar disponível em todos os países
destas regiões. Consulte um representante local para obter detalhes
sobre a disponibilidade.

www.sage.com/pt-pt

Aplicação Web controlo de gestão de dados, modelagem e
visualização de dados
• É integrada naturalmente com a plataforma Sage X3 com rápida
implementação, ao contrário de outras soluções que requerem
integrações personalizadas com sua plataforma ERP
• Fornece modelos pré-criados que podem ser facilmente
personalizados e oferece cálculos predefinidos, análise e uma
galeria de dashboards baseados em funções que pode utilizar
imediatamente
• Aplicação de visualização BI opcional para analisar e elaborar
relatórios sobre informações do seu hub de gestão de dados ou de
outras ferramentas principais de BI self-service

