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Vensis Gerencial
Ter um sistema completo, moderno e confiável não é suficiente. É preciso obter dele
informações que ajudem as empresas a atingir resultados. O Vensis ERP permite o
acesso fácil a informações operacionais, gerenciais e estratégicas de apoio à decisão.
Através de funções como o menu Meus Relatórios (Gerador de Relatórios Dinâmicos),
Painel de Controle e o Data Warehouse, é feito o monitoramento da performance dos
processos de forma rápida, personalizada e confiável.
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1 Descritivo
Informações gerenciais são o maior benefício que as soluções ERP Vensis proporcionam
às empresas, pois são elas a melhor fonte de ganhos de performance que uma empresa
pode ter.
Pensando nisso, a Vensis utiliza uma arquitetura de sistemas que desde o seu projeto
inicial prioriza a integridade, precisão e padronização dos dados, além de criar
ferramentas que auxiliam as empresas a obter as informações de que necessitam para a
gestão de seus negócios.
Ferramentas como Relatórios Gerenciais, o Painel de Controle e Data Warehouse são
implementadas de forma personalizada para concentrar as informações que você
necessita para gerenciar seus negócios.

1.1 Relatórios Gerenciais
O Vensis ERP possui mais de mil relatórios configuráveis através de filtros e modos de
visualização. Toda esta gama de informação já vem incluída nos 4 módulos principais do
sistema. Tudo foi planejado para disponibilizar as informações financeiras, comerciais e
de produtos que você necessita para gerenciar seus negócios. Com o Vensis ERP você
possui ainda:
• Função de gravação de relatórios: você acessa suas informações mais
comuns de forma automática.
• Função Meus Relatórios, você pode criar seus próprios relatórios, definindo
que informações você deseja, classificação, agrupamentos, formas de
visualização, totalizadores e sub-totalizadores.

1.2 Painel de Controle
O Painel de Controle é uma ferramenta totalmente integrada ao Vensis ERP que permite
a obtenção de dados consolidados em indicadores de desempenho, pré-definidos de
forma personalizada, respeitando a cultura de gerenciamento de cada empresa.
Com o Painel de Controle você monitora o desempenho da empresa mensalmente ou
com a periodicidade que os seus processos necessitam. Através de gráficos
configuráveis você visualiza as informações consolidadas, comparando-as com períodos
anteriores, cruzando informações e principalmente, tomando melhores decisões com
melhores resultados.

1.2.1 Data Warehouse
Informação qualificada e confiável é fundamental para o processo de tomada de decisão.
Assim, os dados de um sistema gerencial devem estar sempre disponíveis de forma
clara e objetiva para os gestores, proporcionando a eles a base para a busca de ganhos
de resultado.
Por este motivo e Vensis criou o módulo EIS (Executive Information System), que
permite a elaboração de consultas gerenciais na Base de Dados do Vensis ERP,
através de ferramentas cliente como o Microsoft Excel.
O módulo EIS, através de técnicas OLAP (On-Line Analytical Processing) e MOLAP
(Multidimensional OLAP), gera um banco de dados à partir de indicadores préestabelecidos, ou seja, é o seu Datawarehouse.
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Com ele você obtém informações gerenciais personalizadas, com agilidade, precisão e
tendo liberdade para criar visualizações na forma de gráficos, apresentações, tabelas ou
da forma mais adequada às suas necessidades.
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