Disponibiliza informações sobre as áreas da administração, de forma
dinâmica e inteligente, através de gráficos, visões, mapas, e outras técnicas,
permitindo acesso a detalhamentos e emissão de relatórios:
Funcionalidades do sistema:
O software permite a visualização de informações estratégicas e sumarizadas
para o Administrador Público através de uma tela única, de onde as
informações já sumarizadas podem ser chamadas;
Possui mecanismo para que as informações possam ser organizadas por
assuntos ou áreas de interesse, facilitando assim a localização das mesmas;
Possui mecanismo de detalhamento (drill-down) das informações, até o nível
desejado pela administração;
Possui módulo que encaminha periodicamente análises e informações para emails cadastrados no sistema, referentes às movimentações e posições
atualizadas do período;
Possui gerador de gráficos através de mecanismos para toda visão de análise
apresentada, com possibilidade de escolher o tipo de gráfico (ex. barras, linhas,
pizzas, pareto, etc..), informa a quantidade de informações (itens) que se
deseja mostrar, incluindo os demais itens como “outros”, por exemplo;
Possibilita a criação de pastas pessoais do administrador com análises,
gráficos, tabelas de seu interesse para acompanhamento, permitindo sua
impressão sempre com valores atualizados na base de dados carregados (DM
– datamart ou DW – data warehouse);
Permite exportação do resultado das pesquisas para formatos tais como: .XLS
(Excel); .DOC (Word); JPG (imagem); HTML (internet), entre outros;
Possui mecanismo para visualizar as informações através de ferramentas
gráficas de multi-dimensão que permite o cruzamento de várias informações e
dimensões em uma única visão;
Permite mecanismo a fim de disponibiliza tabelas de dimensões e fatos
permitindo a rápida obtenção de resultados combinados e filtrados conforme a
necessidade do usuário;
Permite inclusão de novas dimensões primárias no modelo de dados sem
afetar os valores das combinações de dimensões já existentes;

A ferramenta possibilita que o usuário possa criar aliases (apelidos) para os
nomes dos campos do dicionário de dados disponível, permitindo o
entendimento das informações de forma mais intuitiva;
Os processos de carga são incrementais onde possíveis, evitando o
processamento desnecessário de informações;
Permite elaborar indicadores através de comandos escritos pelo usuário em
linguagem SQL;
Permite agrupar indicadores e visões por assuntos;
Possui controle de usuário e senha para acesso às informações;
Permite a criação de várias visões dos indicadores na forma de textos
descritivos, conforme parâmetros pré-estabelecidos;
Possui definição do escopo e relevância das informações necessárias;
Possui elaborado conjunto de cargas de tabelas para análise de dados;
Possui mecanismo para análise dos dados mantidos pelos sistemas
informatizados que são envolvidos no processo para extração da inteligência
de negócios na área;
Relatório das Despesas e Receitas Fiscais;
Demonstrativo do Resultado Primário;
Relatório do Resultado Nominal e da Dívida Pública;
Relatório das Despesas de Pessoal e Limites;
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Liquidada - Poder
Executivo;
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO;
Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Por Função e Sub Função;
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL;
Despesas com Saúde com Recursos Próprios do Exercício;

Despesas com Educação com Recursos Próprios do Exercício;
Receitas - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde;
Receitas - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino;
Receitas - Base de Cálculo para Aplicação no fundeb;
Despesas com Recursos do Fundeb;
Demonstrativo de Restos a Pagar;
Demonstrativo de Disponibilidades Financeiras;
Análise Orçamentária por Fonte de Recursos;
Despesas por Estrutura Orçamentária;
Arrecadações de Receitas por Fonte de Recursos;
Relatório de Gestão Fiscal;
Análise dos Recursos Arrecadados com exercícios anteriores;
Análise dos Recursos Recebidos com exercícios anteriores.

