Inteligência Estratégica
para o seu Negócio

Você pode gerenciar sua TI e reduzir signiﬁcativamente os
custos do seu negócio de maneira colaborativa, eﬁcaz,
simples e inteligente.
Conheça o poder da gestão estratégica nas suas mãos.

Cada vez mais a gestão estratégica
e a análise de dados têm caminhado juntas
nas empresas que sabem aproveitar
os benefícios dessa relação.
Gestores já podem estruturar
melhor os seus processos e atingir
resultados cada vez mais positivos.
Mas por onde começar?

A gestão estratégica administra todos os recursos de uma
empresa em busca de resultados e metas que a tornem mais
eﬁcaz. Em outras palavras, trata-se de gerir um negócio com
foco em estratégias que envolvam toda a estrutura de uma
organização. Para que a administração seja considerada
estratégica é preciso conhecer o propósito da organização,
com este foco objetivos coerentes são deﬁnidos e o ambiente
no qual a estrutura está inserida é compreendido.
A análise de dados consiste em veriﬁcar informações e
resultados de processos de diferentes áreas e assuntos.
Analisar dados é importante para captar tendências e
padrões, além de obter comparativos de desempenho para as
tomadas de decisões.
Sabendo utilizar estas informações com foco no objetivo, o
gestor tem muito mais sucesso nas suas iniciativas.
A seguir você verá inúmeras possibilidades de conhecer as
informações reais, o poder da consolidação dos dados, da
identiﬁcação de oportunidades de economia no seu negócio,
gerando um ambiente produtivo e ﬁnalmente adquirindo
insights constantes para a gestão eﬁciente da sua empresa.
Vamos lá? A partir de agora a inteligência dos dados já está a
seu favor.

As empresas lidam atualmente com um fato inédito, pois nunca houve quantidades massivas de dados e informações, como hoje. Esse cenário é muito positivo, mas também preocupante, pois é preciso implementar uma
análise de dados precisa e efetiva.
Aos poucos os gestores começam dar a devida atenção à esta necessidade. Quando apontamos como necessidade nos referimos ao fato de que não adianta apenas ter um grande ﬂuxo de informações, é preciso
análisá-las e interpretá-las.

O que é o NetEye?
O NetEye resolve o problema de tempo desperdiçado e vazamento de informações e a gestão de ativos no
ambiente de trabalho.
Sendo uma solução modularizada, toda a gestão do ambiente de TI ﬁca transparente sob o controle do
NetEye, fornecendo dados estratégicos para planejamento. A solução é composta por Gestão da Produtividade, Segurança da Informação , Gestão de Ativos, Monitoramento, Ponto Digital e Desempenho.

O módulo Inteligência Estratégica
atua sobre os dados coletados
pelo NetEye entregando painéis
com informações dinâmicas
e consolidadas.

A partir de agora, você irá conhecer os principais recursos e benefícios de utilizar o NetEye pensando em
gestão de ativos, gestão da produtividade, ponto digital, segurança da informação com inteligência estratégica para o seu negócio.

E o mais importante:
Você verá os custos das
distrações e desperdícios,
podendo eliminá-los
tomando decisões assertivas
através das informações
mostradas pelo módulo
Inteligência Estratégica
do NetEye.

Gestão de Ativos
As empresas contam com seu acervo de hardware e software que tornam viáveis seus processos. Este acervo está em
constante mudança, crescimento e adaptação. O gerenciamento de ativos personalizado e bem-planejado é essencial
para garantir os resultados e evitar desperdício de recursos.

Com a Gestão de Ativos NetEye é possível planejar remanejamentos, evitando aquisições desnecessárias de equipamentos,
ganhar tempo de vida útil, aumentar a segurança dos dados e
a performance dos sistemas. Computadores e softwares
subutilizados podem ser direcionados para setores e usuários
que farão melhor uso dos recursos.
Na estrutura de uma empresa o mapeamento e a atualização
dos dados pode ser tarefa complexa e que demanda tempo.
O NetEye simpliﬁca e automatiza.

O NetEye coleta dados do seu ambiente em poucos cliques
e mantém essas informações sempre atualizadas.
Enquanto outras empresas fazem tudo manualmente, você
extrai relatórios e recebe alertas sobre alterações nos
computadores.

• Facilidade na prestação de contas aos fornecedores de
software;
• Identiﬁcação de possíveis multas em auditorias;
• Visualização de upgrades e remanejamentos;
• Localização de licenças regulares no parque de máquinas;
• Gestão de Ativos de TI, Inventário automático de licenças
de software, conﬁguração e uso dos equipamentos.

Gestão
da Produtividade
Com o recurso de Inteligência Estratégica do
NetEye, gestores têm à disposição informação
consolidada e analítica de produtividade.
A visão dinâmica dos dados em tempo real e a
interface amigável com alta capacidade de
análise, permitem a utilização de informações
estratégicas para a tomada de decisões em
prazos menores e no dia a dia, enquanto a
realidade muda.
Somente a inteligência dos dados pode nos
fornecer esta exatidão e agilidade.
Eﬁciência no escritório e no home oﬃce.
• Identiﬁcação de tempo ocioso, classiﬁcação
do rendimento das equipes, custo das
distrações. Um mapa de como suas equipes
usam o tempo;
• Gestão de produtividade de equipes
internas e externas e por projeto;
• Visualização das atividades de cada usuário
em seu computador e do tempo ocioso;
• Classiﬁcação de sites e programas, deﬁnindo o que é relacionado ao trabalho e o que
é pessoal;
•

Monitoramento persistente, mesmo
quando o computador está fora da rede
corporativa.

Ponto Digital
O home Oﬃce é uma realidade, permite
redução de custos, ganho de tempo e
qualidade de vida, desde que seja bem
controlado.
Gerir banco de horas, ponto eletrônico e
jornada de trabalho tornou-se um desaﬁo
maior neste cenário, além disso, em empresas
com mais de 5 funcionários o controle de
ponto é uma exigência legal.
Com o NetEye o Controle de Ponto pode ser
automatizado, utilizando os dados de produtividade que estão sendo coletados automaticamente.

Gestão
da Segurança da
Informação
O Módulo Segurança do NetEye evita vazamentos de informações sensíveis e promove uma
auditoria de arquivos, inspecionando dados
armazenados, copiados e compartilhados na
empresa.
• Controle total dos acessos aos arquivos, dispositivos USB e impressões;
• Bloqueio de aplicações e sites não autorizados;
• Alertas de exceções e tentativas de acessos;
• Proteção contra vazamento de dados;
• Recursos que auxiliam na implantação de
políticas LGPD (Lei Geral de Proteção de
Dados).
Informações sempre atualizadas, relatórios e
alertas sobre alterações nos computadores.

Reduza signiﬁcativamente seus custos
através da gestão inteligente e estratégica
com o NetEye.
Apresentamos alguns painéis do módulo de Inteligência Estratégica do NetEye com recursos
e ferramentas para acompanhar a produtividade da sua equipe, visualizando tempo e custo
das distrações do dia a dia além dos benefícios da segurança e gestão dos seus ativos.
Com o NetEye você e seus colaboradores têm ainda a possibilidade de acompanhar todas as
atividades, contando com várias informações essenciais para tomadas de decisões.
Caso você ainda não tenha acesso a estas funcionalidades, entre agora em contato a nossa
equipe comercial para auxiliá-lo nesta jornada.
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