Resumo de produtos SAP
Soluções SAP Crystal
SAP Crystal Dashboard Design e
SAP Crystal Presentation Design

Visualize e apresente
informações interativas

Transforme dados em dashboards
dinâmicos de BI
Supere a complexidade dos
dados tornando-os signifi
cativos! Use o software
SAP® Crystal Dashboard
Design e crie dashboards
com informações de qual
quer fonte de dados, usando
apenas a função “apontar
e clicar”. Adote o software
SAP Crystal Presentation
para criar apresentações de
dados profissionais e intera
tivas com base em planilhas
do Microsoft Excel.

transformar rapidamente dados brutos
em dashboards sofisticados. Os colabo
radores podem criar quadros e gráficos
dinâmicos, apresentações de dados,
cenários hipotéticos, calculadoras de
ROI e scorecards. Também podem
desenvolver resumos executivos, mode
los de previsão, dashboards de KPI e
dashboards operacionais baseados em
Microsoft Excel ou em fonte de dados
dinâmicos. Além disso, podem monitorar
o desempenho corporativo em tempo
real, identificar relações entre dados
críticos e prever o desempenho futuro,
e ainda consolidar diversos relatórios
e dados de vários locais em um único
dashboard, produzindo uma visão holís
tica dos dados da empresa. E você pode
fazer tudo isso sozinho, sem a ajuda da
equipe de TI nem de um técnico.

Crie dashboards sofisticados
Com o SAP Crystal Dashboard Design,
Todos os profissionais que trabalham
você cria dashboards profissionais de
com informações estão cercados de
qualquer tipo de dados dinâmicos por
dados, e com a incessante enxurrada de meio da camada semântica de univer
dados recebida de todos os lados, você sos no software SAP Crystal Server,
se vê afogado em planilhas e dados tran em serviços Web ou em planilhas do
sacionais. Supere a complexidade dos
Microsoft Excel. Com uma biblioteca
dados tornando-os significativos com o rica em quadros, mapas, medidores,
software de visualização e dashboards
gráficos para pesquisas detalhadas
das soluções SAP® Crystal.
e barras de andamento prontos para
usar, além do recurso “apontar e clicar”
Transforme dados com
para conectar quadros e gráficos pré-
incorporados a dados, você cria visuali
o SAP Crystal Dashboard Design
zações interativas de dados baseadas
Graças ao software SAP Crystal
nas tecnologias Adobe Flash e Adobe
Dashboard Design, os usuários de
Flex (veja a figura 1).
todos os setores da empresa podem

Figura 1: V
 isualizações interativas criadas com gráficos, mapas, medidores
e outros recursos

Com a nova integração de camada
semântica de universos, você acessa
dados com a funcionalidade de arrastar
e soltar, sem a necessidade de conhe
cimento prévio de SQL ou de serviços
Web. Criada a consulta, você pode
unir diretamente os elementos de
dados aos prompts ou componentes
do dashboard, sem armazenar os
dados em uma planilha intermediária.
Com esses aprimoramentos, todos
os usuários podem criar com rapidez
dashboards eficientes (veja a figura 2).
Ao criar um dashboard do Microsoft
Excel não é necessário alternar entre
o Excel e o SAP Crystal Dashboard
Design devido à perfeita integração
entre o processo de mapeamento de
dados e as ferramentas de designer.
Usuários do IBM WebSphere e
Microsoft SharePoint podem integrar
dashboards no portal sem codificação
e criar prontamente dashboards com
plexos com interação entre portlets.
Usando temas e paletas de cores incor
poradas, você personaliza a aparência

Figura 2: Dashboard com informações críticas resumidas, baseadas em
dados dinâmicos

de dashboards e apresentações de
dados de acordo com a marca da sua
empresa.
Desvende o futuro
Agora que você pode visualizar os
dados da empresa em formato facil
mente interpretável, está na hora de
dar o próximo passo e prever o desem
penho de sua empresa. Você pode rea
lizar análises hipotéticas com controles
deslizantes interativos para ajustar
seus orçamentos e demonstrar imedia
tamente o impacto de suas decisões.
Alertas e tendências incorporados per
mitem identificar tendências, padrões
e áreas problemáticas. O SAP Crystal
Dashboard Design atualiza modelos
em tempo real, proporcionando visuali
zações e análises sempre baseadas
em dados mais atualizados e precisos.
Compartilhe insights
Com apenas um clique, produza
dashboards ao vivo via Microsoft
Office, Adobe PDF, Adobe SWF, Adobe
AIR, SAP Crystal Server, e também
como modelos impressos de alta qua

lidade. Usuários do Adobe Acrobat 9
também podem incorporar, redimen
sionar e deslocar modelos inseridos
em documentos PDF.
Para usuários do software SAP Crystal
Reports®, o SAP Crystal Dashboard
Design oferece fluxo de trabalho intui
tivo para integração com modelos visu
ais interativos no SAP Crystal Reports.
Você pode criar em minutos: gráficos,
mapas e cenários hipotéticos e intera
tivos para seus relatórios, e incorporar
os componentes interativos no
SAP Crystal Reports. Você economiza
horas de codificação manual, usando
o SAP Crystal Reports para acessar
dados e integrá-los em seu modelo.
Para desenvolvedores de aplicação
e fornecedores independentes de
software (ISVs), modelos do SAP
Crystal Dashboard Design, produzidos
em formato de arquivo do Adobe Flash
(SWF), podem ser incorporados pron
tamente na Web ou em aplicativos
thick-client. O SAP Crystal Dashboard
Design contém kit de desenvolvimento

de software para Adobe Flex, que per
mite criar componentes de visualização
personalizados e conectores de dados.

Transforme as planilhas com o
SAP Crystal Dashboard Design
Se você usa o Microsoft Excel, você
pode usar o software SAP Crystal
Presentation Design para criar apre
sentações de dados eficientes. E pode
transformar planilhas repletas de núme
ros, como demonstrativos financeiros
e cálculos complexos, em visualizações
analíticas e interativas. Ainda pode criar
apresentações de dados e cálculos
complexos muito mais sofisticados do
que tabelas, quadros e gráficos estáti
cos, que podem desvendar informações
valiosas.
Crie apresentações visualmente
profissionais
Transforme dados comuns do Microsoft
Excel em apresentações profissionais
usando a interface direta com o recurso
“apontar e clicar” (veja a figura 3). Usu
ários iniciantes conseguem usar ime
diatamente o SAP Crystal Presentation
Design, sem treinamento prévio.
O software oferece um ambiente de
design amigável, baseado no Excel,
além de 10 modelos de apresentação
pré-carregados e prontos para usar. Os
modelos são sob medida para funções
empresariais específicas, como de
recursos humanos, vendas, marketing,
finanças e contabilidade, além de dife
rentes segmentos verticais, como edu
cação e serviço público. Em segundos,
o usuário pode colar dados existentes
em modelos e criar apresentações refi
nadas. Pode ainda incorporar controles
deslizantes em gráficos, medidores e
caixa de entrada para mostrar desempe
nho e resultados futuros, usando dados
de planilhas do Excel.

Impulsione o desempenho corporativo
O SAP Crystal Presentation Design
é um excelente complemento para
o Microsoft Excel. Você pode usá-lo
para criar quadros e gráficos dinâmi
cos; consolidar várias planilhas em
uma única interface visual e criar cená
rios hipotéticos, planos orçamentários,
resumos executivos, modelos de pre
visão, calculadores de ROI, modelos
financeiros e análises visuais de negó
cios, num piscar de olhos.
Além disso, pode distribuir apresenta
ções interativas de dados em Flash a
todos aqueles que precisam de infor

mações, via Microsoft PowerPoint,
Microsoft Word e Adobe PDF. Usando
apresentações criadas no SAP Crystal
Presentation Design, os usuários
podem até criar seus próprios cenários
hipotéticos e gravá-los em formato
Adobe PDF para compartilhar com
membros da equipe.

Saiba mais
Para saber mais sobre o software
SAP Crystal Dashboard Design e
SAP Crystal Presentation Design,
acesse www.sap.com/sapcrystal.

Figura 3: Transforme planilhas do Microsoft Excel em apresentação profissional de dados
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Resumo
Com o software SAP® Crystal Dashboard Design, todos os usuários serão capazes de criar
dashboards interessantes e eficientes de qualquer fonte de dados, com facilidade e rapidez,
usando apenas o recurso “apontar e clicar”. As visualizações de dados produzidas apresen
tam KPIs em dashboards interessantes e úteis. O software SAP Crystal Presentation Design
permite que o usuário crie apresentações de dados profissionais e interativas em Adobe
Flash com os dados extraídos de planilhas do Microsoft Excel e faça o compartilhamento
via Microsoft Office e Adobe PDF.
Desafios empresariais
• Enxurrada de informações provenientes de inúmeras fontes distintas.
• Falta de acesso a dados corporativos atualizados.
• Relatórios e planilhas complexas e estáticas.
• Escassez de recursos de TI.
Principais recursos
SAP Crystal Dashboard Design:
• Monitoramento do desempenho – Consolide vários relatórios e dados de vários locais
em apenas um dashboard.
• Decisões mais acertadas – Visualize dados corporativos em formato facilmente
interpretável.
• Modelo de previsão – Veja imediatamente o impacto de suas decisões com cenários
hipotéticos, baseados em dados em tempo real.
• Gerenciamento de informações – Use as ferramentas já existentes para disponibilizar
as informações para todos.
SAP Crystal Presentation Design:
• Facilidade do recurso de apontar e clicar – Crie apresentações interativas de dados sem
necessidade de programação.
• Cenários hipotéticos – Veja imediatamente o impacto de suas decisões.
• Modelos pré-incorporados – Comece a usar imediatamente o software com os modelos
de apresentação de dados prontos.
• Funcionalidade de exportação – Compartilhe suas apresentações via Microsoft Office
e Adobe PDF.
Benefícios para os negócios
• Monitore em tempo real e com visão holística informações resumidas de desempenho.
• Descubra o desempenho futuro, visualizando dados em formato facilmente interpretável.
• Economize tempo, dinheiro e recursos com um software intuitivo e opções de implemen
tação flexíveis.
• Tome decisões mais acertadas, interpretando corretamente os dados e interagindo
com eles.
• Aprimore o desempenho corporativo, transformando dados complexos em visualizações
fáceis de entender.
Saiba mais
Para mais informações, visite www.sap.com/sapcrystal.
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