


Os dados são a força vital do mundo corporativo de hoje. As empresas

geram mais dados do que nunca, em todos os aspectos dos negócios.

A análise de dados tomou o centro do palco como um fator de

sucesso.

Como analista de dados, sua equipe executiva confia em você para

coletar dados críticos, limpá-los, modelá-los e apresentar insights que

conduzem decisões estratégicas de negócios.

Com o Microsoft Power BI, você não precisa ser um contador de

histórias mestre para contar histórias incríveis com dados. Em minutos,

você pode criar uma jornada de dados de ponta a ponta que leva a

visualizações impressionantes que seus superiores podem entender e

usar com facilidade.



O Power Bi é uma ferramenta de Inteligência de Negócios (BI),

que permite analisar grandes quantidades de dados e de muitas

fontes diferentes (ERP, Excel, PDF, Banco de dados etc.).

Ela permite aos usuários de negócios selecionar, filtrar, comparar,

visualizar e analisar dados por conta própria, sem a

necessidade de treinamento especializado e avançado em TI.

A qualquer momento do processo de análise, os tomadores de

decisão têm todo o poder e possibilidade de:

• conectar os dados,

• executar a análise,

• criar visualizações ou relatórios e

• compartilhar seus resultados.

Não importa de qual segmento seu negócio faça parte, a capacidade de criar apresentações articuladas que

transmitem efetivamente o significado dos dados e ajudam seu público a fazer uma conexão com as informações

de forma significativa é essencial.



UMA MELHOR MANEIRA
DE OBTER
MELHORES DADOS



Conecte TODOS seus dados
com Facilidade

As empresas hoje geram milhões de dados o tempo tudo, e até parece que passamos mais

tempo recolhendo os dados que analisando eles. Não é?

Com o Power BI, você consegue unir os dados críticos em um só lugar. Demorar menos

tempo buscando e mais tempo nas análises e identificação de insights significativas para você

e seu negocio.

Esta ferramenta esta desenhada para trabalhar com diversas fontes de dados:

- Desde arquivos de Excel, csv, pdf

- Aplicações SaaS que conectam direto como Google Analytics, Salesforce, entre outras; e

- Bases de dados, como Azure SQL, SQL Server

Não importa se seus dados estão na nuvem, on-premises (local) ou em um domínio publico,

Power BI pode conectar-se em todos eles.



Transforme e limpe seus dados em Menos Tempo
Preparar os dados para serem analisados pode chegar a consumir todo nosso tempo, mas Power BI o faz mais simples.

Recupere horas do seu dia a dia utilizando a interfase intuitiva do Power BI, para limpar, organizar e modelar seus dados.

O Power BI faz integração com as ferramentas da Microsoft como o Excel, e você pode utilizar o poderoso Editor Query para transformar

seus dados com linguagem natural.

E uma vez que importamos os nossos dados na ferramenta, podemos fazer edições ou remoções que ficaram automatizadas, assim

quando atualizar com novos dados não precisaremos efetuar novamente as alterações.



Crie modelagem
de dados
de forma Intuitiva

O Power BI é uma ferramenta poderosa e flexível que

facilita a modelagem do seu mundo de dados. Você

pode criar facilmente modelos de dados robustos e

usar as ferramentas de visualização do Power BI para

criar relatórios interativos impressionantes.



DÊ VIDA AOS
SEUS DADOS



Criando Relatórios Interativos 
e Impressionantes em Segundos

Você também pode criar histórias de dados usando gestos

simples de arrastar e soltar. Em seguida, salve suas ideias

como relatórios interativos bonitos que revelam histórias

ocultas em seus dados.

Imagine perguntar: "Qual território teve a menor proporção de leads para fechar

no mês passado?" e obter uma visualização impressionante e interativa como

resposta. Faça perguntas usando seu idioma natural com o Power BI. Obtenha as

tabelas e gráficos que deseja como resposta.



Deslumbrar executivos em tempo real

No momento em que você faz uma conexão com seus

dados, na nuvem ou no local, é possível agendar

atualizações automáticas para esses dados.

Não há necessidade de atualizar manualmente toda vez

que você precisar de novos dados. Você pode agendar

atualizações para ocorrer toda semana, dia, mesmo a cada

hora.

Imagine a aparência dos rostos de seus executivos quando

eles veem as tabelas e gráficos em seu painel

personalizado mudar à medida que novos dados são

lançados.



Capacite as partes interessadas a 
compartilhar dados

E seus executivos, gerentes e tomadores de decisão não terão que abrir mão dos dados quando estiverem em trânsito. Seus

painéis podem ser visualizados em telefones e tablets, sejam eles dispositivos Windows, Android ou Apple.

Você pode ser a pessoa que permite decisões oportunas, informadas e confiantes na sua empresa.

Com painéis personalizados, seus usuários finais obtêm os dados

e visualizações que precisam, todos coletados em um só lugar.

Seus colegas podem explorar e descobrir novos insights e

também podem fixar novas visualizações e KPIs em seus painéis

para monitorar o desempenho.



6 MANEIRAS DE EMPRESAS ILUSTRAREM 
DADOS USANDO  O MICROSOFT POWER BI



Crie seu painel dos sonhos
Os tomadores de decisão de negócios gostam de relatórios claros e concisos, que contam rapidamente as histórias informativas de uma

empresa, enquanto os analistas de dados gostam de um painel visual abrangente, que pode organizar claramente as informações em um

lugar multifuncional.

Com seus painéis dinâmicos e visualizações de dados de qualidade que residem em uma tela de arrastar e soltar de forma livre, o Power BI

pode ser totalmente personalizado para atender às necessidades de visualização de dados de qualquer membro de sua organização.

Leva apenas alguns segundos para começar a ilustrar e monitorar os dados em um painel do Microsoft Power BI, e você pode começar

com configurações prontas para serviços como o Microsoft Excel, Google Analytics, Salesforce e Microsoft Dynamics.



Aproveite o poder do BI baseado na nuvem 

As empresas que procuram aumentar a produtividade, promover a colaboração ou reforçar a eficiência operacional e reduzir os custos

podem se beneficiar de uma solução de BI ágil baseada na nuvem que oferece Advanced Analytics constantemente.

Com o Microsoft Power BI funcionando na nuvem do Microsoft Azure, os usuários podem se conectar a dados em tempo real e, por sua

vez, melhorar e acelerar a colaboração, comunicação e tomada de decisão.

As soluções de negócios baseadas na nuvem fornecem uma

plataforma para inovação constante e atualizações em tempo real,

para que você possa ter total confiança na precisão e eficácia da

tecnologia por trás de seus painéis.

O BI baseado na nuvem também oferece uma visão 360 graus de

suas unidades de negócios, para que todos em sua organização

possam se conectar a centenas de fontes de dados, analisar,

comunicar e agir.



Conecte os dados importantes 

Quando se trata de usar dados para contar uma história

coerente sobre seu negócio, textos explicativos coloridos

promovem uma melhor fusão dos momentos de destaque.

O Microsoft Power BI permite que você conecte e agregue

facilmente dados de uma variedade de fontes, de dentro de

sua organização ou em conjunto com os provedores de

terceiros que seu negócio utiliza. Incorpore as fontes mais

importantes de sua história de dados para apresentar

claramente o panorama geral.

Mais fontes são adicionadas ao Microsoft Power BI todo mês.



Leve visualizações com você para qualquer lugar

Permaneça conectado aos seus dados e compartilhe facilmente

ideias em reuniões fora da empresa e brainstorms espontâneos

com o aplicativo Microsoft Power BI, que pode ser baixado

facilmente em seu smartphone ou tablet Android ou iOS.

Veja e modifique painéis e relatórios em qualquer lugar e

aproveite a experiência otimizada pela tecnologia touch e alertas

em tempo real que você pode personalizar completamente.



Colabore facilmente
para obter os melhores resultados

Receber comentários sobre suas visualizações é uma parte importante da transmissão da mensagem dos dados.

Use o aplicativo móvel Microsoft Power BI para colaborar facilmente com colegas de trabalho e gerar painéis e relatórios

significativos, fazer anotações onde você estiver, criar aplicativos internos e voltados para o cliente ou publicar na web

para interagir com um público maior.



Personalize seu conteúdo 

Grave elementos visuais personalizados em TypeScript para usar em relatórios do Power BI que alimentam seus painéis.

Use a API do Power BI para enviar dados para um conjunto de dados e refleti-los em blocos em seu painel e em elementos

visuais no seu relatório. Seja criativo com suas integrações de dados em uma plataforma flexível e aberta à

experimentação.

O Power BI pode ajudar a identificar uma história por

meio dos dados visualizados que identificam as

verdades de um negócio, relacionar essas histórias ao

panorama geral e apontar para as implicações de

maior impacto.



QUER  APROVEITAR  TODO  O  POTENCIAL

DO  POWER  BI?

NA  PRS TECNOLOGIA  EXISTE  UMA  SOLUÇÃO 

SOB MEDIDA  PARA  O  SEU  NEGÓCIO.



CONSULTORIA EMPRESARIAL

FABRICA DE POWER BI

TREINAMENTOS TURMA ABERTA E IN COMPANY

ENVIE-NOS UM E-MAIL: 

comercial@prstecnologia.com

CONTATE-NOS: 

(31) 2391-4611
(31) 9 9310-3212

Fique por dentro das novidades pelas redes sociais:

https://www.instagram.com/prstecnologia/
https://www.youtube.com/channel/UCY1v9ZHyI9EUH9bFWCprQHg
https://www.linkedin.com/company/prstecnologia
https://www.facebook.com/prstecnologia

