CONHEÇA O

BI BY TARGIT
A plataforma de inteligência de
negócios ideal para toda a cadeia de
atacado, manufatura, logística e varejo.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Grandes fluxos de dados representam grandes oportunidades, mas gerir e analisar esse volume de informações pode ser um
desafio. Pensando nisso, apresentamos o BI by Targit, a plataforma de BI que já vem pronta para usar, com análises
pré-configuradas para diversas áreas da sua empresa. Crie uma cultura de gestão de dados para todos os colaboradores
e torne as tomadas de decisão mais ágeis e seguras, a partir de uma ferramenta de BI integrada ao seu ERP TOTVS.

TOME DECISÕES MAIS RÁPIDAS, COM BASE EM DADOS CONFIÁVEIS.

RECONHECIMENTO
O BI by Targit é número 1 em
competitividade para produtos com foco
em análises incorporadas, segundo
o BARC The BI Survey 2019, a maior
pesquisa do mundo sobre o assunto.

OFERTAS TRADICIONAIS
E EM NUVEM
Segurança, praticidade e liberdade de escolha
para hospedar localmente ou em nuvem para
diminuir gastos com infraestrutura. Tudo
isso com acesso às suas análises em
qualquer dispositivo.

INDICADORES PRONTOS
Mais de 100 indicadores de negócio
e análises prontas para as áreas de vendas,
faturamento, estoque, financeira, recursos
humanos, logística, entre outras.

Insights de negócio para descobrir novas
maneiras de maximizar resultados com
o BI by Targit.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções
Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio
com soluções nativas e conectadas ao seu ERP
Rápida implementação: comece a utilizar a ferramenta de BI ideal
para o seu negócio em apenas três semanas ou menos
Eficiência: acompanhe a evolução das vendas de sua empresa em tempo
real e estabeleça uma rotina de entrega de relatórios e geração
de insights
Mais vantagens: garantia de acesso às evoluções da plataforma,
dentro do roadmap estabelecido

Adquira o BI by Targit com a TOTVS e acelere sua estratégia de inteligência
de negócios.
targit.com

totvs.com

