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O tratamento e a análise de dados são hoje fundamentais no apoio à continuidade e crescimento dos negócios, 
sobretudo como forma de ultrapassar desafios e ganhar competitividade em contextos económicos globais de 
incerteza.

As soluções aplicacionais de Data Business Intelligence e Analytics permitem concretizar esses processos de uma forma ágil e 
eficaz, servindo de base às tomadas de decisão e disponibilizando, em paralelo, ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para criar 
cenários de futuro.
Quanto melhor e mais completa for a análise dos dados, mais acertadas serão as decisões de negócio tomadas e mais fiáveis 
serão os cenários inteligentes desenhados para cada área que se pretende trabalhar. 

Como transformar os dados em informação relevante?
Para tirar real partido dos dados gerados pelos negócios, as organizações deverão assumir uma cultura “Data-driven”. Isto significa 
apostar em soluções de tratamento e analítica de dados, que fornecem uma visão da evolução das operações e permitem 
monitorizar processos, de modo a dar uma utilização mais eficaz aos dados gerados, transformando-os em informação pertinente.

Este processo de transformação dos dados traduz-se num círculo virtuoso de Analytics:

Recolha Tratamento

Modelo analítico Exploração da informação

Solução Claranet com ferramentas Low Code 
A utilização de ferramentas de Inteligência Artificial permite um acompanhamento mais rápido e direto dos processos, recorrendo a 
soluções com BOTs ou a Serviços Cognitivos baseados na Cloud.

A Claranet utiliza plataformas Low Code para promover o desenvolvimento, implementação e gestão deste tipo de soluções, o que 
permite acelerar de forma significativa todo o processo e a integração com outras plataformas. As aplicações são disponibilizadas 
em formato multicanal e baseadas em modelos com poucas linhas de código. 

Esta aposta garante:

Integração de aplicações Automação de processosRapidez e agilidade



Sobre
a Claranet

• Fundada em 1996
• €600M de faturação anual (€200M em Portugal)
• Operações em 10 países (PT, UK, ES, FR, DE, NL, IT, CH, BR e USA)
• Mais de 10.000 clientes empresariais
• Mais de 3.000 colaboradores (700 em Portugal)
• 24 escritórios (3 em Portugal)
• 45 datacenters (2 em Portugal)
• Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos da Gartner desde 2013

Para mais informações:
Telefone: 707 50 51 52
Email: info@claranet.pt
Web: www.claranet.pt

• Executar análises no
modelo self-service

• Partilhar informação e
modelos de análise de dados

• Melhorar o relacionamento
com o cliente

• Suportar a estratégia
de negócio

• Aprimorar a gestão de
risco e de compliance

• Alavancar a vantagem
competitiva

• Realizar análises
preditivas

Porquê a Claranet?
• Grupo Internacional com mais de 25 anos de experiência em Business Apps
• Experiência em tratamento de volume de dados elevado e dados críticos para negócio
• Competências em ferramentas low code Microsoft, Outsystems e outras
• Âmbito de atuação alargado, desde a consultoria e planeamento, até à implementação e operação

Cenários operacionais de aplicação*
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*Facilidade de ligar a várias fontes (centenas de conectores)

As ferramentas inteligentes de apoio aos processos de decisão adicionam assim um importante valor aos dados gerados pelas 
organizações, tornando-os um ativo essencial para o crescimento dos negócios.
As soluções de Business Intelligence disponibilizadas pela Claranet vão exatamente ao encontro das especificidades de cada 
organização e dos contextos em que se inserem, garantindo o melhor aproveitamento dos dados e as decisões de negócio mais 
acertadas.


