
 

 

Conteúdo Programático 

PRIMAVERA Business 
Analytics 
Setup & Using 

10h 

 

Área de formação 

Gestão e Estratégia 

 
 
Destinatários 
Técnicos e Consultores que 
pretendam saber como instalar, 
configurar e usar a solução 
PRIMAVERA Business Analytics. 
 
 
Nº mínimo de inscritos 
6 
 
 
Pré-requisitos 
Conhecimentos em: 
 - Microsoft SQL Server (Intermédio) 
- Microsoft Analysis Services – SSAS 
(Inicial) 
- ERP PRIMAVERA. 
 
 
 
 
 
 
 
Contactos 
Angola/  
(+244) 222 440 447 
academy_ao@primaverabss.com 
 
Cabo Verde/  
(+238) 356 37 73  
academy@primaverabss.com 
 
Moçambique/  
(+258) 21 303 388  
academy_mz@primaverabss.com 
 
Portugal/  
(+351) 253 309 241  
academy@primaverabss.com 

 

 

Enquadramento e Objetivos 

A tomada de decisão com base na análise de dados é uma 

necessidade crescente face ao aumento exponencial de dados ao 

dispor das empresas. A solução Business Analytics, associada a 

estratégias coerentes de Business Intelligence, permite a criação de 

valor e de vantagens competitivas para as organizações, através da 

resposta a necessidades de informação detalhada, gestão 

simplificada e automatizada de indicadores e indicadores-chave, e 

do alinhamento estratégico da organização. 

 

No final desta formação, os formandos deverão ser capazes de: 

‒ Saber instalar e configurar o PRIMAVERA Business 

Analytics; 

‒ Conhecer os conceitos base de Business Intelligence para 

entender as vantagens da utilização de soluções analíticas 

e os processos envolvidos; 

‒ Saber utilizar e demonstrar as principais funcionalidades 

do PRIMAVERA Business Analytics; 

‒ Saber criar análises e indicadores standards organizados 

em dashboards poderosos que, à semelhança dos 

fornecidos com o produto, sejam capazes de responder às 

necessidades das diferentes funções organizacionais. 

 

 

Plano de Formação 

 

Conceitos Gerais 

Arquitetura da solução 

Solutions: o que são e como funcionam? 

 

Instalação 

Pré-Requisitos 

• SQL SERVER 

• Application Server 

o IIS 

o Http activations (.Net) 
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Configuração Deployment Center 

Instance Manager 

• Configurações 

o BD Tenants 

o BD Organization 

o BD Configuration 

o BD Staging  

o BD Datawarehouse 

o BD OLAP 

• Instalação 

 

Features Manager 

Contextualização 

Instalação de solutions 

Solution ERP Adapter: configurar a ligação ao ERP PRIMAVERA 

 

Backoffice 

Gestão de soluções 

Gestão de tarefas calendarizadas 

Gestão de tarefas de extração 

Gestão de tarefas de integração 

Gestão de indicadores 

 

Monitorização de tarefas 

ETL 

Tarefas calendarizadas 

Diagnósticos e correção de erros 

 

Dashboards 

Administração 

• Utilizadores 

• Grupos 

• Permissões 

Fontes de dados 

Análises 

Queries ad hoc 

Dashboards: criação/atualização 


