Software
Livre
Business Intelligence
A Konsultex atua no segmento de software livre
desde 1997, acumulando 10 anos de experiência
com estas soluções e suas modalidades de
implementação e suporte. Nos anos 90 o objetivo
das implementações de soluções com software
livres era atender a camada de infraestrutura
informática das empresas com forte foco em
soluções tais como servidores Linux, substituição
de Windows file e print server, bancos de dados
SQL, servidores proxy, servidores de email,
servidores web, gerenciamento de redes, firewall
e IDS (intrusion detection system). Hoje esta
camada está perfeitamente atendida e as empresas
conhecem os benefícios que podem obter com
este tipo de licenciamento. Sabem das vantagens
de não precisar pagar pelas licenças e os
benefícios que traz a implementação por pessoas
experientes e a contratação de suporte
profissional. O TCO obtido é muito atrativo.
Toda empresa requer diminuir os custos e
melhorar sua eficiência. A área de TI é crucial em
toda empresa hoje, pois a tecnologia faz parte das
atividades diárias de todos os funcionários, sejam
estas atividades a procura de informação,
elaboração de textos, análise
de dados,
comunicações,
gestão
de
processos,
gerenciamento de projetos, gestão de documentos,
etc. Nossos clientes hoje desejam que sua camada
de aplicativos seja atendida por soluções em
software livre de porte corporativo.
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Uma solução corporativa que atende a esta filosofía de uso é o
sistema Pentaho.

O desenvolvimento deste sistema está impulsionado pela empresa
Pentaho que tem como modelo de negócio o suporte ao sistema. A
seguinte figura mostra a arquitetura oferecida.
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Dentro destas soluções, uma área de importância
estratégica hoje é a análise dos dados. Geralmente
não existe falta de dados numa empresa e sim
falta de informação. Os dados são coletados
normalmente dentro do fluxo de trabalho mas
estes dados são armazenados e frequentemente
esquecidos, sem agregar valor à empresa. A
informação deve ser usada para aopio à tomada de
decisões, para apoio as atividades operacionais e
para a avaliação de tendências, entre outros usos.
Estas necessidades fazem parte dos objetivos de
atendimento da área de Business Intelligence (BI)
que inclue disciplinas tais como OLAP (on line
analytic processing), Mineração de Dados,
Indicadores (Dashboards), Geração de Relatórios
e Notificações, Integração e Workflow.
Na área de BI a Konsultex implementa a solução
em software livre que melhor atenda as
necessidades do cliente. É possivel aplicar
soluções simples que por exemplo somente
permitem a geração de relatórios ou soluções
completas para atender a todos os aspectos de BI.
Mesmo que sejam completas estas soluções
podem ser usadas modularmente e assim podem
evoluir a suprir necessidades mais completas no
futuro.
A Konsultex implementa e presta serviços de
consultoria e suporte à solução Pentaho
parcialmente ou completamente.
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