Quick Win Package: Solução de BI para médias e pequenas
empresas em qualquer segmento de negócios.
Quem já fez treinamento em gestão de projetos, certamente ouviu
falar do conceito de Quick Win. A ideia é que grandes projetos, que
envolvem muita gente e muitas áreas, precisam de resultados rápidos
para garantir que alcancem o objetivo final, além de motivar a
equipe e passar sinais concretos de eficiência a todos, principalmente
nos projetos de implementação de processo e metodologia, que
demandam muito tempo para conclusão, esta solução também visa
gerar os primeiros resultados.
Para isso a SQLTech, com sua equipe de colaboradores e parceiros
extremamente capacitados, consciente da necessidade de fornecer
resultados rápidos e da apresentação de pacotes específicos para
redução de custos, oferece o Quick Win Package, ou seja, Resultados
Rápidos em diversos assuntos relacionados a Processos, Metodologias
e Governança de TI, com rápida implementação de Dashboard
Executivos e Relatórios Analíticos para qualquer segmento de negócio,
em empresas de pequeno e médio porte.
Benefícios
• Rápida implementação de BI para o segmento de negócio escolhido
pelo cliente;
• Excelente relação custo / benefício;
• Baixo nível de investimento;
• Indicado como a primeira experiência de BI do cliente.

QWP – Arquitetura e Premissas
Desenvolvidas para melhor servir às estratégias de Quick Win, com
módulos independentes de produtos e serviços, de implementação
rápida, de baixo custo e risco, fazendo parte de uma arquitetura única
integrada para a qual convergem:
Especificação / Prototipação
• Métricas e Dimensões;
• Modelo de Dados da Base Analítica;
• Universos;
• Relatórios;
• Painel de Indicadores;
• Origem dos Dados em interface texto;
• Capacitação no uso da solução implementada.
Etapas:
• Painel de Indicadores;
• Relatórios;
• Plano de Teste;
• Documentação Técnica.

QWP – Exemplo de escopo do Projeto
A estrutura da solução oferecida pela SQLTech atende rigorosamente
às exigências de qualquer segmento de negócios. Visto que a
estratégia Quick Win que se caracteriza por “ganhos rápidos” com
visão de futuro, acumula continuamente pequenos impulsos que
se somam na mesma direção e que se traduzem, a médio prazo, em
grande aceleração da roda do progresso.
Etapas:
• Elaboração de 10 indicadores, com 6 perspectivas de análise;
• Desenvolvimento de 1 painel de indicadores;
• Desenvolvimento de 3 relatórios analíticos.
Você quer criar um clima de conforto para o seu Cliente, Equipe de
Projetos ou Parceiros?
Quer demonstrar andamento nos projetos, criando confiança e
autoridade?
Quer agregar valor em um projeto de implantação de processo, seja ele
de gestão de projetos, de desenvolvimento de sistemas, de processos,
de qualidade ou segurança da informação?
Quer impressioná-los, sem ficar fora do planejado e principalmente
com resultados palpáveis e verdadeiros?
Os Quick Win Packages ajudam você e sua empresa, em qualquer
segmento de negócios a “ganhar adeptos para o projeto em questão”
e antecipam a gestão inteligente dos negócios da sua empresa.
SQLTech - Competência, experiência e preço competitivo.

