
Vá além dos painéis comuns de (BI) inteligência de negócios

Todo entusiasta de dados sabe que os painéis oferecem uma tela única para as métricas 
de análise mais importantes. Leve seus insights ao próximo patamar com análise em 
tempo real automatizadas para oferecer análises mais avançadas para sua empresa. O 
Live Analytics Powered by Minitab® oferece a capacidade de criar e incorporar facilmente 
análises estatísticas a visualizações poderosas para todos os profissionais de dados.

Verdadeiros painéis de 
análise de dados
Os negócios estão evoluindo, 
e seus painéis deveriam 
acompanhá-los. Aproveite o 
Live Analytics para insights 
automatizados e diferenciados 
e vá além de visualizações 
simples de inteligência de 
negócios.

Live Analytics
Powered by

Capacite seus talentos 
de dados
Permita que seus usuários, 
cientistas e engenheiros 
ofereçam análises mais 
avançadas para ajudar 
você a tomar decisões de 
negócios melhores. Agora 
todos em sua organização 
podem transformar os dados 
em conhecimento em uma 
plataforma conveniente e 
compartilhável.



Fortaleça sua cultura de 
análise
Melhore o conhecimento 
de dados da sua equipe, 
promova a colaboração e 
coloque o roteiro de análise da 
sua empresa em velocidade 
máxima.

Tenha sucesso com a análise de soluções da Minitab

www.minitab.com

Quer saber mais?

Fale com a Minitab

O Minitab Statistical Software 
e o Minitab Connect estão 
agora melhor conectados
A integração do Minitab 
Statistical Software e do 
Minitab Connect oferece 
análise integrada de dados do 
Connect no aplicativo web do 
MSS. As análises podem ser 
usadas nos painéis do Connect 
e atualizadas à medida que os 
dados mudarem. 
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Software estatístico poderoso que 
todos podem usar

Aprendizado de máquina e 
software de análise preditiva

Inicie, acompanhe, gerencie e execute 
iniciativas de inovação e melhoria

Domine a estatística e o Minitab 
onde você quiser, com o 

treinamento online

Análise de dados Modelagem Preditiva

Idealização e execução de projetoTreinamento em estatística online

Acesso, automação e governança de 
dados para insights abrangentes

Transformação de dados

Quality Trainer

Minitab®

SPM

Ferramentas visuais para garantir 
excelência do processo e produto

Ferramentas visuais de negócios

Minitab Workspace®

Minitab EngageTM

Minitab ConnectTM
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