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A Solução para BI da WK Sistemas contempla um conjunto de ferramentas que permitem integrar através 
de Dashboards e Relatórios personalizados informações das diversas áreas da empresa, dentre elas: Vendas, 
Finanças, Orçamentos, Serviços, Compras, Estoques, Produção, Custos, Qualidade, Controladoria, RH, 
através dos diversos módulos do ERP Radar Empresarial.

Inteligência Empresarial

BI
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A solução de BI do ERP Radar Empresarial conta 
com uma ferramenta que permite a criação de 
dashboards personalizados que proporcionam 
apoio ao gerenciamento da empresa através 
da apresentação de informações gerenciais 
relevantes para o apoio à tomada de decisão. 

Com o ERP totalmente integrado, os dashboards 
são atualizados em tempo real proporcionando 
aos gestores o acompanhamento sobre 
as oscilações das variáveis do ambiente 
corporativo em tempo real através de 

gráficos, indicadores econômicos e financeiros, 
comparativos periódicos, indicadores de 
performance, rankings e outros resultados 
produzidos por meio de fórmulas personalizadas.

Os dashboards podem consolidar informações 
de várias empresas de um determinado grupo, 
filiais, ou apresentar os resultados de forma 
individualizada, bem como permite realizar 
comparativos de resultados entre as diversas 
organizações do grupo.

Resultados para sua empresa

Consolidação de 
informações financeiras, 
operacionais, contábeis 
e gerenciais, entre 
unidades de negócios, 
filiais e empresas do 
grupo

Geração de reports 
automáticos com envios 
em PDF por e-mail

Realização de medições 
e monitoramentos para 
gerenciar zonas críticas 
através de indicadores 
estratégicos do negócio 
(KPIs)

Gestão mais prática 
e objetiva através de 
painéis (dashboards) 
personalizados para 
análises gerenciais e 
estratégicas

Análises rápidas 
de resultados 
de orçamentos, 
planejamento e métricas 
de desempenho

Análises em moedas 
estrangeiras com 
atualização automática 
de câmbio via Web

Revisão de práticas de 
negócios e maximização 
de resultados

Monitoramento on time 
de metas comerciais e 
de produtividade
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Dashboards e relatórios integrados ao Excel facilitam o aprendizado e uso das ferramentas.

Autonomia para criação dos próprios modelos de dashboards e relatórios.

Solução leve, que não demanda complexas estruturas e serviços de TI.

Interface gráfica e intuitiva para mineração de dados.

Sincronização e consolidação automática de dados, valores e informações.

Definições de permissões de acesso por usuários para cada dashboard e relatório.

Rápido processo de aprendizado e implantação.

Facilidades e comodidades



BI

wk.com.br/solucoes/bi

Módulos e principais funcionalidades

               Cruzamento de Informações de diversas áreas
 + Personalização de Regras para Mineração de Dados
            Quantidade Ilimitada de Modelos Extratores de Dados
            Combinação de Múltiplos Filtros e Variáveis para Extração de Dados
            Seleção Personalizada de Campos/Colunas
           + Campos Personalizados
       Fórmulas
       Acumuladores
       Fixos (valores/Alfanuméricos)
 Definição de Filtros Fixos – Simples ou Combinados
 Múltiplos Níveis de Ordenação e Totalização
 Exportação e Integração direta para Excel
Consolidação de Informações entre Departamentos, Empresas e Filiais
 Definição de Grupos Personalizados de Empresas/Filiais
Criação de Dashboards Personalizados
Criação de Relatórios Personalizados
Programação para Atualizações Automáticas dos Dashboards e Relatórios
Publicação e Atualização Automática na Web
 Dashboards
 Relatórios
Reports Automáticos por e-mail
Personalização de Permissões de Acesso
 Por Dashboard
 Por Relatório
Total Integração com Excel
 Atualizações Programadas Automáticas
 Relatórios e Gráficos Personalizados
Dashboards e Relatórios a partir do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)
Definição de Fórmulas de Cálculos Personalizados
Criação de Modelos Rankings Padrões
Integração Nativa com o ERP Radar Empresarial

+ Mineração de Dados

Radar Executivo
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