PPM +
BI preditiva: um
trampolim para o
próximo patamar
Um caminho mais rápido de

Dados Insights Ação
O ritmo dos negócios está aumentando. A diferença entre os líderes do mercado
e todos aqueles que estão logo atrás costuma ser sua capacidade de tomar
decisões com maior rapidez do que a concorrência e fazê-lo com base em uma
visão mais abrangente do que está acontecendo. A integração das ferramentas
de BI (Business Intelligence – Inteligência de Negócios) modernas com métricas
de desempenho preditivas em um pacote de PPM inovador cria um mecanismo
de insight revolucionário que pode ajudar sua organização a crescer.
A CA fez uma parceria com a TechValidate para pesquisar mais de 500 usuários de software de PPM para identificar os problemas em sua experiência
atual e as oportunidades para melhorar as ferramentas que eles usam.

BI agora

BI no futuro

De dados
atrasados ou
incompletos...

a insights em tempo
real e no nível
do projeto

A inteligência só pode ser tão boa
quanto os dados nos quais ela se
baseia e a facilidade com que eles
podem ser agregados e organizados.

Aproveite dados de projeto confiáveis
e em tempo real para corroborar
decisões de negócios cruciais, eliminar
atrasos e gerar relatórios sobre gargalos.

Os atrasos associados à coleta
de dados custam em média
para as organizações
US$ 3.000, mas os custos
podem chegar a até
US$ 16.000 por solicitação
dependendo do setor.1

A "Business Intelligence
de autoatendimento"
democratiza o acesso
aos insights.

74%
Disponibilize um especialista em dados
para atender a 100 empresas ou até mais
usuários sem qualquer pendência.

74% estimam que leva de uma a duas semanas
ou mais para os especialistas responderem
às solicitações.2

De um cenário
de ferramentas
fragmentado...

a uma única fonte
de informações
(personalizada)

Ferramentas de geração de relatórios
e de Business Intelligence específicas
de uma função são caras, ineficientes
e prejudicam a transparência.

Reúna todos os seus dados em uma
única ferramenta disponível em tempo
real e usando qualquer dispositivo,
com a capacidade de criar exibições
personalizadas para usuários individuais.

Um funcionário comum gasta
de três semanas a um ano
em atividades do tipo
copiar e colar.1
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52%
52% afirmaram que a importação de dados
de fontes externas é o fator que mais
consome tempo ao criar documentos
de Business Intelligence.2

Dois terços dos entrevistados disseram que
a capacidade dos tomadores de decisões de
acessar os dados em tempo real usando um
dispositivo móvel é importante.2

De relatórios
estáticos e
limitados...

a visualizações
e painéis
interativos

Muitas ferramentas de geração de
relatórios oferecem apenas uma exibição
bidimensional dos dados, dificultando
o detalhamento para a obtenção
de insights relevantes.

A Business Intelligence integrada insere
as ferramentas de análise dinâmicas
e interativas com as ferramentas de
apresentação visual eficientes em seu
fluxo de trabalho existente.

"O mercado de Business
Intelligence mudou para um
desenvolvimento ágil de painéis
interativos e visuais mais
orientado ao usuário, com dados
provenientes de uma variedade
de fontes ainda maior."3
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"Quando falamos em
processamento de
informações, a informação
visual é mais eficaz do que
qualquer outro tipo de
informação sensorial."4

18,73
MILHÕES

*******

11,23
MILHÕES

–Gartner Inc.

–John Medina, PhD

"Os líderes de dados e análises devem aumentar ou
atualizar as plataformas de Business Intelligence
tradicionais para melhorar o valor de negócios
e acelerar o recebimento de insights."3

Obtenha uma funcionalidade semelhante à do
Microsoft Excel® sem precisar exportar dados
de seu aplicativo de PPM.

–Gartner Inc.

Da
medição
retroativa...

às métricas
de desempenho
preditivas

A geração de relatórios pode dizer o que
aconteceu, mas você não pode gerenciar
com eficácia observando pelo
espelho retrovisor.

Em vez de apenas gravar o que aconteceu,
crie um roteiro para o que precisa
acontecer em seguida.

As informações chegam
tarde demais para
poderem ser usadas.

87%
87% concordam que os recursos de análise
de tendências que ajudam a prever com
precisão o sucesso ou a falha de um
projeto são importantes.2

As empresas precisam antecipar
o sucesso ou a falha antes
que aconteça.

De processos
e ações
manuais...

a fluxos de trabalho
e gerenciamento de
dados automatizados

Converter dados em informações
costuma ser um processo trabalhoso,
que dificulta ainda mais uma tomada
de ação rápida.

Automatize o processo de agregação de
dados e geração de relatórios e ainda
dispare fluxos de trabalho automaticamente
com base nas regras de negócios.

43%
43% disseram que existe um
excesso de etapas manuais
envolvidas na geração de
relatórios.2

O custo de oportunidade das ineficiências
da geração de relatórios equivale a cerca
de US$ 200.000 por ano.1

Defina alertas e gatilhos para as
principais métricas.

O que o PPM com a
Business Intelligence
preditiva implicam
para sua organização:
Para os usuários

Para a empresa

Geração de relatórios
eficiente, precisa
e significativa.

Tomar decisões rapidamente
e com confiança.

Todos os seus dados em um
único lugar, sendo que qualquer
usuário pode obter informações
significativas — nas ferramentas
já utilizadas — e comunicar
insights com eficiência em toda
a organização.

Obtenha insights no nível
do projeto e em tempo real,
possibilitando uma visão
abrangente dos dados
e uma tomada de decisão
bem-informada sem atrasar
os negócios.

Faça sua empresa se
destacar com o CA PPM.
O CA Project & Portfolio Management (CA PPM) inclui ferramentas de Business
Intelligence integradas e opera perfeitamente com as principais plataformas de
Business Intelligence do setor.

Obtenha mais informações em ca.com/ppm
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