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Obtenha toda a informação 
de todos os seus sistemas
A solução de Consulta Avançada da Quidgest vem potenciar a informação que possui 
nos seus sistemas, permitindo recolher, de forma muito mais simples e eficaz, dados 
anteriormente inacessíveis.

A competitividade empresarial requer que as 
Organizações apostem em soluções de negócio que 
permitam analisar de forma simples, abrangente e 
intuitiva toda a informação relevante para o negócio e 
que permitam antecipar decisões.

Respondendo a estas necessidades, a Quidgest 
desenvolveu o sistema de Consulta Avançada, um 
módulo de reporting e consulta à base de dados de 
qualquer solução informática, seja ou não gerada pelo 
Genio da Quidgest. Esta solução, permite aceder à 
informação a partir de qualquer lugar (plataforma Web 
based) para criação e exportação de relatórios.

O Sistema de Consulta Avançada da Quidgest…

• analisa a informação registada no sistema de 
informação;

• agiliza o processo de obtenção de estatísticas em 
tempo real;

• melhora o processo de tomada de decisão;
• formula, em tempo real, relatórios que maximizam o 

valor dos dados guardados no sistema;
• possibilita um rápido retorno do investimento (ROI) – 

obtido através do aumento de produtividade dos 
colaboradores e gestão da Organização.
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Uma solução de exploração de 
dados em versão Web

Funcionalidades 

Acessibilidade e segurança na extração de 
informação 
Graças a esta plataforma web, poderá visualizar, em 
qualquer momento e em qualquer lugar que tenha 
acesso à internet e/ou intranet, toda a informação que 
pretende de forma fácil e automática, mediante a 
autenticação de acesso.

Autonomia na obtenção de dados
Permite extrair informação de forma autónoma, através 
de relatórios de natureza diversa e com dados de 
qualidade, melhorando os processos de tomada de 
decisão.

Explorar informação de forma detalhada
A solução de Consulta Avançada da Quidgest é uma 
ferramenta para a exploração detalhada de informação e 
a extracção de conhecimento antes inacessível de 
qualquer sistema de informação.

A pensar nas necessidades de quem usa vários sistemas, 
a Quidgest criou a Consulta Avançada muito antes de os 
utilizadores perceberem o quão vantajoso é consultar, de 
uma vez só, todos os sistemas de informação que 
utilizam. Todo este processo decorre de forma, 
autónoma, rápida e eficaz. O Sistema de Consulta 
Avançada da Quidgest é um instrumento estratégico 
capaz de dar resposta a qualquer desafio:

• Encontra e devolve informação a utilizadores de vários 
sistemas;

• Emite relatórios e analisa dados que podem ser
 facilmente integrados em qualquer processo de gestão 

operacional;
• Cria relatórios complexos e parametrizados de forma 

simples e intuitiva;
• Realiza vários tipos de pesquisas e guarda-as para 

utilização futura;
• Altera ou escreve na totalidade comandos SQL;
• Permite a exportação de relatórios dos resultados 

obtidos para MS Word, MS Excel e XLS;
• Restringe o acesso à informação mediante níveis de 

acesso diferenciados por utilizador.
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Vantagens 
Elevado nível de integração
• Flexibilidade de integração, a qualquer altura, com o 

software já em funcionamento no cliente (não 
desenvolvido pela Quidgest);

• Flexibilidade de integração com qualquer solução 
SINGAP e 1ERP da Quidgest.

Aumento da capacidade de decisão
• Análise fácil de dados, que confere rapidez e coerência 

ao processo de tomada de decisões, resultando em 
melhorias operacionais e num aumento do controlo do 
estado dos processos;

• Extracção de relatórios personalizados com dados 
cruciais para a avaliação do desempenho das 
organizações.

Solução que promove a eficiência
• Independência na criação de novos relatórios, 

acelerando o processo de resolução de problemas e o 
desenvolvimento de actividades;

• Variedade de informação, que permite que qualquer 
utilizador consulte e produza diversos tipos de 
relatórios em tempo real.

Simplicidade ao mais alto nível
• Análise multidimensional dos dados e cruzamento de 

vários parâmetros de análise;
• Selecção dos dados e extracção de conhecimento de 

forma simplificada (basta seguir os setes passos 
indicados no sistema).

Eficácia na extracção de dados
• Melhoria da extracção de informação e do 

conhecimento das bases de dados por parte dos 
utilizadores dos sistemas;

• Facilidade de impressão dos resultados obtidos, bem 
como da sua exportação para ficheiros formatados de 
modo a serem automaticamente importados por outras 
aplicações, como MS Word, MS Excel  e XLS.

Níveis de acesso diferenciados
• Toda a solução de Consulta Avançada está sujeita a um 

sistema de identificação de utilizadores, podendo ser 
criados níveis de acesso em função dos relatórios 
desejados.
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Primeiro Passo:  Selecção da tabela pretendida, do ano sobre o qual vai 
ser executada e  da apresentação dos resultados.

Segundo Passo: Selecção dos campos a exibir no relatório.

Terceiro Passo: Para cada campo há a possibilidade de seleccionar as 
condições a aplicar.

Quarto Passo: O utilizador pode escolher quais os campos que surgirão 
agrupados no relatório.

Quinto Passo: Para cada campo de ordenação é possível especificar se 
é ascendente ou descendente.

Sexto Passo: Especificação de totalizadores para cada um dos campos 
do relatório, para cada nível de agrupamento.

Sétimo Passo: Ao clicar no botão Executar, surgirá o relatório dos dados 
pretendidos.

Quidgest Portugal: 
R. Castilho n.º 63 – 6.º 
1250-068 Lisboa | Portugal
tel. (+351) 213 870 563 

www.quidgest.com 
quidgest@quidgest.com

Quidgest Moçambique: 
R. John Issa, 260
Maputo | Moçambique
tel. (+258) 21 30 37 32

Quidgest Timor-Leste:
R. Mártires da Pátria, Landmark 2.16
Fatuhada | Díli | Timor-Leste
tel. (+670) 732 68 23

Quidgest United Kingdom:
Nuno Almeida
nuno.almeida@quidges.com

Quidgest Deutschland:
Ernst Kreppenhofer
deutschland@quidgest.com
tel. (+49) 40 -74 32 12 99
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