
DASHBOARD
UMA FERRAMENTA ESSENCIAL
NA GESTÃO DA SUA EMPRESA

O QUE É 
DASHBOARD?
Dashboards são painéis de controle que 
exibem métricas importantes para alcançar 
os objetivos de negócio, facilitando o entendi-
mento das informações geradas e apresentan-
do indicadores de crescimento.

Permitem o monitoramento dos resultados de 
uma organização, que são divididos em vários 
indicadores.      

A informação de negócio em 
tempo real é hoje essencial 
para uma gestão ágil e eficaz.

Manter uma boa gestão de processos e monitorar 
resultados costuma ser um grande desafio para a 
maioria das empresas. 

Mas essas são práticas que precisam ser realiza-
das em todas as organizações, independente do 
seu tamanho. A melhor solução para fazer isso 
é implantando um sistema de dashboard, que 
permite o acompanhamento dos resultados em 
tempo real.

A PARTNEER disponibiliza aos seus clientes, 
um serviço de desenvolvimento de dashboards 
que permitem obter informação de negócio 
em tempo real, sem necessidade de alterar 
as fontes de dados atuais ou as aplicações 
existentes.



FICHEIROS
Excel, Texto, SAF-T e outros

A QUALQUER HORA.
EM QUALQUER LUGAR.

QUE INDICADORES PODEMOS 
MONITORIZAR COM A INFORMAÇÃO 
MÍNIMA, COMO O SAF-T:

Fazemos o DIAGNÓSTICO do 
ambiente tecnológico existente:
• Bases de dados, se existirem
• Ficheiros, Excel, Texto, SAF-T e outros
• Estrutura de rede (Intranet ou Sharepoint)

Desenvolvemos um conjunto de 
INDICADORES relevantes para 
o seu negócio

Fazemos o DESIGN dos dashboards
na versão Desktop e Mobile.

Submetemos à sua APRECIAÇÃO.

O nosso sistema é um Saas (Software-as-a-
-service) em cloud, pelo que não necessitará
de instalar aplicativos nos seus sistemas nem
nos dispositivos moveis.

Volume de vendas ao dia / semana / mês
Valor médio por cliente
Quantidade de artigos vendidos
Evolução das vendas por segmento de clientes
Eficiência geral

Os passos seguintes são a implementação 
e a incorporação das alterações pedidas, 
relativamente ao modelo inicial.

Adicionalmente o sistema contará com as 
seguintes funcionalidades:

Partneer | info@partneer.pt | Telf.: 219 433 040

Alarmística por SMS (Sempre
que é atingido um determinado valor
num dos indicadores)

Envio regular de relatórios, 
por email, de forma automática.




