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Planejamento global com Jedox 

“As projeções com o Jedox nos 
permitem elaborar cenários, 
administrar os nossos serviços e 
produtos de maneira muito mais 
eficiente do que antes.” 
 
Jens Peter Seick, VP Sênior VP, Grupo de  

Desenvolvimento de Produtos Fujitsu 

 

 

 Moldar o futuro com você 

A Fujitsu é uma das maiores provedoras de tecnologia, com volume de negócios 

anual de US$40 bilhões. Os serviços profissionais da Fujitsu incluem serviços de 

consultoria de negócios e serviços de aplicativos. 

 

Uma equipe de 170 mil colaboradores presta suporte a clientes em mais de 100 

países, com produtos de comunicação e infraestrutura de alta tecnologia. 

 

Cliente 

Fujitsu I Global 

Setor 

Software e Tecnologia, Telecomunicações 

Área 

Financeiro 

Solução 

Projeções, relatórios e análises ad-hoc 

Ambiente do sistema 

SAP BW, Talend ETL, Sparklines para Excel, MS Excel 
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O desafio: falta de vínculo entre orçamentos e 

projeções 

Desafios 

⊲ Dados reais do SAP agrupados em planilhas  

enormes de Excel. 

⊲ Falta de vínculo entre orçamentos, projeções 

e dados reais. 

⊲ Planejamento bottom-up e análise ad-hoc 

manualmente em Excel, demorado e sujeito a  

erros. 

⊲ Demora excessiva em consultas habituais no  

Excel. 

⊲ Necessidade de atingir otimização em larga  

escala no Excel, com a menor interrupção  

possível. 

 

 

 O Gerenciamento Global de Produtos é responsável pelas atividades de marketing e 

vendas de hardware e software. Para entender como operam, o Financeiro extraía dados 

do SAP BW para o Excel. Depois, trabalhava os dados e executava consultas ad-hoc pelo 

Excel. Era algo lento e totalmente manual. O Financeiro apresentava os dados reais ao 

Gerenciamento de Produtos em planilhas enormes de Excel, sem qualquer referência às 

projeções ou orçamentos. Os números eram copiados e colados – algo que consumia um 

tempo absurdo e estava sujeito a erros. 

 

A Fujitsu testou a ideia de uma abordagem de planejamento bottom-up com Jedox, num 

esforço de prover otimização em grande escala, com a menor interferência possível na 

organização. O projeto foi idealizado pelos Gerentes de Projeto Seniores, Roger Straub e 

Nicolas Bartsch. Além do planejamento, Roger escolheu o Jedox pela facilidade na 

exibição dos resultados em dashboards atrativos e relatórios dinâmicos. A equipe criou 

um protótipo para mostrar à equipe de Gerenciamento de Produtos da Fujitsu insights 

reais e valor agregado. 

A vantagem Jedox: ExcelPlus com flexibilidade 

A interface Jedox flexível e similar ao Excel foi fundamental, devido à sua facilidade de 

uso. O momento mais impactante para a Fujitsu aconteceu quando os números 

relevantes, que antes estavam disponíveis apenas em planilhas bidimensionais de Excel, 

foram criados em cubos no Jedox. 

O Jedox capturou imediatamente planos e dados consolidados e apresentou dados 

anteriormente inacessíveis para comparações individuais ad-hoc do real-planejado. 

Straub encontrou no Jedox uma maneira eficaz e intuitiva de visualizar os números sob 

diversas perspectivas, e associar, de maneira flexível, os dados para explicar 

correlações. 

“Com os recursos mais variados e flexíveis de análise, consigo controlar melhor 

os produtos, e calcular as metas e ações mais rapidamente.” 

 Sem experiência anterior no Jedox, Nicolas Bartsch criou seu protótipo. Depois que 

provaram o quanto a rapidez e eficiência do Jedox seria útil, migraram para a solução 

completa. Agora, quando Roger Straub quer analisar o desenvolvimento de algum 

produto em um determinado momento, ou comparar o desempenho de um produto, 

ele carrega relatórios no Jedox de maneira rápida e flexível. 

 
“Análises e relatórios ad-hoc flexíveis e dashboards bem organizados no 

Jedox abrem novas possibilidades a todo o momento. Nossos números são 

mais coerentes e transparentes. 

Jedox sintetiza, de maneira simples, a relação entre o número de itens vendidos e o 

software instalado comercializado. Analisar os canais de distribuição 

para vendas de produtos faz parte da nossa linguagem padrão.” 
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  Solução 

⊲ Protótipo rápido, direcionado aos negócios, 

para comprovar valor comercial. 

⊲ Protótipo utilizado como base no 

desenvolvimento simples e eficaz que otimizou 

os processos de negócios existentes. 

⊲ Planejamento bottom-up, consolidações 

imediatas, relatórios ad-hoc, análises e 

dashboards. 
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Capacitando usuários corporativos todos os dias 

 A natureza diversificada do Jedox e sua habilidade de capacitar usuários finais na 

customização de relatórios de maneira autônoma impressiona a Fujitsu todos os dias. 

Jedox oferece insights independentes para dados, para todos. Os usuários finais podem 

contribuir com seus números ao acessarem planos de imediato. As visualizações 

impressionantes facilitam a busca por uma linguagem comum entre o Gerenciamento 

de Produtos e o Financeiro. Quando Straub apresentou a solução para as áreas, a 

Fujitsu começou a planejar a implantação de uma variedade de aplicativos pela 

organização. 

 

Como uma empresa líder em serviços de tecnologia, a Fujitsu defende vigorosamente 

tecnologias mais inteligentes, que otimizem processos voltados aos negócios. 

  

“Jedox é a concretização dessa metodologia”, 

 

afirma Jan Peter Seick, Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento de Produtos da 

Fujitsu. 

Por que Jedox? 

⊲ Interface similar ao Excel, via web, Excel e 

dispositivos móveis. 

⊲ Arquitetura moderna e unificada agiliza a  

implantação e facilita a inclusão de  

novas soluções comerciais. 

⊲ Conexão direta com SAP ERP e SAP BW e  

praticamente com qualquer outra fonte de  

dados. 

⊲ Desempenho superior em análise de memória  

para resposta rápida. 

⊲ Facilidade de criação e customização sem  

suporte técnico reduz o custo total de  

ownership. 

Contato: Jedox AG 

web:  jedox.com 

e-mail:  info@jedox.com 

blog:  blog.jedox.com 
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  Vantagens 

⊲ Abordagem ExcelPlus facilita o entendimento, 

administração e uso. 

⊲ Dados do real-planejado disponíveis em um 

banco de dados central, não mais 

armazenados no Excel. 

⊲ Cenários de planejamento e análise what-if 

por meio de uma funcionalidade eficaz de 

memória de planejamento. 

⊲ Usuários podem planejar, gerar relatórios e 

colaborar de maneira independente. 

⊲ Os modelos podem facilmente evoluir para 

contemplar alterações nos requisitos dos 

negócios. 


