
Análise de dados (solução InSite)

A análise de dados é a chave para se tomar decisões fundamentadas. No atual mundo 
digital, está disponível uma enorme quantidade de informação, ainda que distribuída por 
inúmeras fontes, o que torna difícil correlacionar e corroborar os dados em momentos 
críticos. Em todos os setores da indústria existe uma necessidade de analisar 
eficazmente os dados atuais e históricos, com o objetivo de identificar corretamente os 
riscos e planificar o futuro. O InSite é um sistema único de gestão de dados concebido 
pela Applus+ que permite aos nossos especialistas aproveitar os dados recolhidos no 
terreno para ajudar a melhorar as soluções de inspeção dos nossos clientes. Graças às 
nossas ferramentas de visualização, que nos permitem interagir com os dados, podemos 
pôr à prova modelos preditivos e hipóteses comparando-os com situações reais. Através 
de diferentes métodos de análise de dados, incluindo a extração de dados e a correlação 
estatística, podemos melhorar os nossos futuros processos de inspeção através da 
aprendizagem automática. O nosso objetivo é proporcionar aos nossos clientes uma 
verdadeira inteligência empresarial.

A NOSSA SOLUÇÃO

A abordagem da Applus+ em matéria de análise de dados consiste em começar por 
conhecer as exigências operacionais do cliente e, só então, elaborar um mapa detalhado 
da informação. Existem diferentes formas de ajudar o cliente com a análise de dados, 
através de sistemas integrados de gestão de bases de dados definidos pelo cliente e/ou 
com o sistema InSite criado pela Applus+. Também foram desenvolvidas ferramentas 
inteligentes complementares para utilização em vários sistemas, que otimizam a recolha, 
o carregamento, o arquivamento e a visualização de dados.
 
O sistema InSite é o resultado da colaboração da rede mundial de especialistas da 
Applus+ com os seus clientes. Os nossos clientes veem-se diariamente obrigados a 
tomar decisões difíceis, ao procurarem um equilíbrio entre eficiência, poupança de 
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custos e fluxos de trabalho cruciais. Em muitas situações, as decisões são tomadas a 
partir de medidas históricas e conservadoras que podem não se revelar rentáveis, mas 
que mantêm a integridade do sistema. Apesar de compreendermos essa abordagem, 
desejamos ajudar os nossos clientes a começar a tomar decisões que lhes permitam 
reduzir custos sem deixar de manter (ou até aumentar) a fiabilidade dos seus sistemas.
 
Com a nossa solução de gestão de dados, podemos aproveitar grandes conjuntos de 
dados históricos. Nenhum outro sistema consegue correlacionar dados de diferentes 
indústrias, sistemas e fluxos de trabalho como o InSite. As análises estatísticas e a 
extração de dados baseados em informação limitada só podem apresentar uma imagem 
parcial. O nosso objetivo é aproximar os nossos clientes do quadro completo.
 
Os modelos preditivos reais realizados com o InSite podem ser utilizados tanto para 
ajudar a tomar decisões pontuais críticas como para planificar a longo prazo. Os painéis 
de gestão, os indicadores-chave de desempenho e a visualização de dados podem ser 
personalizados para monitorizar os parâmetros por instalação, sistema, fluxo de trabalho 
ou região ou para adaptá-los a qualquer outra necessidade do negócio.

Clientes alvo

As vantagens de um sistema eficaz de análise de dados não se limitam a um setor 
concreto, pois todas as operações exigem as suas próprias formas de inteligência para 
tomar decisões cruciais. Colaborar com os clientes e identificar a informação de que 
necessitam revela-se fundamental para saber reconhecer os dados relevantes e 
apresentá-los da maneira mais útil ao utilizador final.
 
As ferramentas e os módulos de análise de dados do InSite revelam-se úteis para uma 
grande variedade de departamentos das empresas dos nossos clientes. As equipas de 
gestão de projetos, por exemplo, podem ampliar os seus conhecimentos em matéria de 
manutenção preventiva a partir de análises quantitativas e de tendências, enquanto os 
engenheiros podem aproveitar as ferramentas de modelização preventiva para a 
conceção de estruturas e reduzir assim o custo total.

Principais benefícios para o cliente

Uma análise de dados eficaz não deve limitar-se a reagir, mas deve antes ser uma 
ferramenta proativa, utilizada no controlo da segurança, da integridade e dos custos. O 
desenvolvimento de indicadores-chave de desempenho a partir dos dados recolhidos 
proporciona ao utilizador informação atualizada relativa aos seus ativos. Isto permite-lhe 
gerir adequadamente as suas operações e riscos (o que, em última instância, gera uma 
abordagem de trabalho mais segura e produtiva) e, ao mesmo tempo, não perder de 
vista as medidas de controlo de custos.
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