
Para gerir é fundamental obter e transmitir 
informação fidedigna e atualizada. Uma resposta 
pronta e eficaz só é possível com sistemas de 
informação, que permitam um controlo em 
tempo real. Foi neste sentido que a Quidgest 
criou um sistema inovador de visualização de 
indicadores, o Business View, onde cada organi-
zação tem a possibilidade de criar e configurar 
vários tipos de indicadores sobre as suas bases de 
dados, de diversos sistemas.

O Business View é um sistema de análise de 
indicadores de desempenho, de interface 
simples e prática, que disponibiliza aos gesto-
res/decisores dados relevantes sobre os indica-
dores-chave de desempenho da organização. A 
criação destes indicadores não obriga à definição 
de metas e a alimentação dos mesmos é feita 
automaticamente e em tempo real. O Business 
View é assim um potente instrumento de apoio à 
decisão, que tem como objetivo auxiliar os 
responsáveis da organização na tomada de 
decisões de gestão.
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• Baixo investimento;
• Fácil implementação;
• Monitoriza a performance dos principais indicadores, permitindo diferentes dimensões;
• Promove a visualização inteligente da informação;
• Conquista os destinatários para o processo de monitorização;
• Aumenta a transparência na comunicação dos resultados;
• Simplifica o processo de monitorização.

Business View: um sistema inovador
na visualização de indicadores
Está atento aos sinais que a sua organização lhe transmite? Consegue agir 
atempadamente?

Principais vantagens do Business View

“Não pode gerir o que não pode medir” 

Peter Druker
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Toda a organização num só olhar
O software Business View permite a criação de 
indicadores para qualquer área da organização 
(Financeira, Recursos Humanos, Operações, 
Comercial…), organizados por paineis de análise. 
Permite assim um controlo em tempo real dos 

principais indicadores de diferentes dimensões 
da organização e a visualização de dados em 
vários tipos de gráficos (barras, circulares, 
colunas) por consulta direta às bases de dados 
associadas.  

• Interfaces gráficos apelativos e intuitivos;
• Facilidade de uso e navegabilidade;
• Flexibilidade na definição dos Indicadores;
• Definição livre do número e nome de agrupadores de Indicadores;
• Completa autonomia do cliente na construção e reconfiguração de Indicadores;
• Variedade de gráficos para apresentação de resultados;
• Diversidade de opções de filtro de informação;
• Facilidade de exploração e drill-down de informação;
• Completa autonomia do cliente na construção de Query para recolha de dados de Indicadores;
• Criação de Query sobre qualquer bases de dados SQL standard (além das bases de dados de 
• sistemas Quidgest);
• Integração em tempo real com diferentes bases de dados;
• Diferentes perfis de utilizador disponíveis;
• Possibilidade de filtrar a informação visível por tipo de utilizador;
• Seleção de indicadores “favoritos” a apresentar no ecrã principal, por utilizador.

Principais características
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Visualização de resultados em gráficos
Na criação dos indicadores, é selecionado o tipo de gráfico (barras, circular ou colunas), pode ser 
ativada a opção “3D” e é selecionada a base de dados e a consulta a fazer.

Principais opções:
Opção de drill-down: 
Por exemplo, clicando numa das barras, com informação agrupada de cada mês, é possível fazer o 
drill-down ao nível dos diferentes departamentos.
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Moçambique: 
R. John Issa, 260
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Opção de filtro: 
É possível selecionar na legenda as colunas a 
apresentar, num mesmo gráfico. 

Opção de Impressão: 
O Sistema permite, a qualquer momento, 
imprimir qualquer um dos gráficos visualizados, 
em diferentes formatos de imagem (PNG, JPEG, 
PDF, SVG). 

Gráficos de informação georreferenciada:
É possível incluir gráficos de informação 
georreferenciada, isto é, com comparação de 
dados referentes a diferentes regiões. 

“Escolher o Business View representa
optar por uma solução inteligente que
otimiza os recursos da organização.”
Luís Santana, Senior Manager da Quidgest 

Mobilidade
Com um simples login, todas as análises ficam 
disponíveis no seu smartphone, tablet (ou 
portátil se preferir). Mais mobilidade para 
tomar melhores decisões.
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