Gerenciamento de
KPIs com XHQ
Implantação mais ágil, melhores soluções

siemens.com/xhq

Comece suas análises com as nossas
Práticas Recomendadas
Os pacotes de práticas recomendadas
do XHQ são pacotes de soluções précustomizados que podem ser integrados
às soluções XHQ existentes para
solucionar problemas comuns no
negócio.
Você obtém:
•

Visualizações, ferramentas e
componentes que se conectam a
qualquer sistema XHQ

•

Abordagens de alto valor e melhores
práticas com base em décadas de
experiência em projetos

Gerenciamento de KPI com
XHQ

•

Permite a criação de recursos visuais de
alto valor para a apresentação de KPIs,
de uma forma acessível de fácil
entendimento pelos usuários finais

Ele permite que o gerenciamento prático
seja visualizado por toda a empresa por
meio de displays visuais e acionáveis.

•

Imagens precisas e consistentes e de alta
qualidade, que possam ser facilmente
adaptadas aos padrões visuais
corporativos e guias de estilo

Quem se beneficia?
Gerentes de serviços, gerentes de
produção, gerentes de fábricas e
qualquer outra parte interessada.

•

Funciona com dados já disponíveis no
XHQ

•

Os KPIs podem ser correlacionados com
outros dados

O pacote de soluções de gerenciamento
de KPI ajuda a melhorar continuamente
seus processos.

Do que se trata:

•

Escalabilidade prática comprovada em
diversas áreas do negócio

•

Interface de usuário Web intuitiva
para criação e visualização de KPIs

•

Capacidade de crescimento de
instalações de pequeno a grande porte

•

•

Total flexibilidade para atender às suas
necessidades

Cálculo e visualização de KPIs:
gráficos de barras, séries temporais,
real vs. metas, etc.

Atualmente, há seis pacotes de práticas
recomendadas XHQ:
•
•
•
•
•
•

Análise de Lotes
Gerenciamento de Energia
Gerenciamento de KPI
Inteligência para Cadeia de Suprimentos
Gerenciamento de Qualidade
Gerenciamento de Manutenção

Seu benefícios:

Gerenciamento de KPIs com Software para Inteligência Operacional XHQ

Casos de uso:
Gerenciamento de KPI
•

•

•

Monte rapidamente painéis com
os importantes KPIs de uma
unidade de negócios
Crie painéis com KPIs para vários
níveis de negócios, de pequenos
grupos à toda a empresa
Os recursos visuais de KPI
permitem uma fácil pesquisa
detalhada para entender
rapidamente quais os fatores de
baixo desempenho

Software para Inteligência Operacional XHQ
✓

Acesso simples a dados complexos

✓

Informações em tempo real

✓

Integração visual de dados de diferentes fontes

✓

Consciência Situacional

✓

Colaboração em todos os níveis

✓

Decisões mais rápidas e melhores, a qualquer
hora, em qualquer lugar

•

Exemplo de visualização: Gerenciamento de KPI XHQ

Entre em contato conosco para saber
mais como obter benefícios imediatos
com informações confiáveis, em tempo
real, e ao seu alcance.

E-mail: info.br.xhq@siemens.com

® Siemens Digital Industries Software

