BAM: conheça as principais vantagens da monitorização do negócio
Saiba como a monitorização do negócio ajuda a sua empresa a crescer
De acordo com a Gartner, BAM – a sigla para business activity monitoring – é o conjunto dos
processos e tecnologias que visam melhorar a análise do estado do negócio com base em
informação em tempo real. O BAM é utilizado para aumentar a eficácia do negócio e para que se
obtenham todos os dados necessários para que se tomem as melhores decisões. Conheça as
principais vantagens da utilização de um sistema de monitorização do negócio!

Informação sobre o estado do negócio em tempo real
A vida dos negócios acontece agora, a cada momento, e é essencial que saiba o que se está a passar
com a sua empresa. As decisões baseadas em relatórios com alguns dias são sempre reativas e corre
o risco de ser ultrapassado por uma concorrência que seja mais rápida a agir. Saber tudo o que se
passa em tempo real no seu negócio é essencial para que consiga tomar decisões em tempo útil e
para ter uma postura proativa no mercado.

Gestão central
Os softwares BAM permitem ter uma plataforma sólida de administração, capaz de recolher dados
oriundos das mais diversas fontes. Assim, consegue obter num só local toda a informação que
necessita para decidir da forma mais conveniente. Com uma ferramenta BAM pode dizer adeus a
relatórios espalhados por diversos lugares, pois num só local vai encontrar toda a informação
relativa à empresa.

Elimina os processos manuais
Os processos manuais são mais suscetíveis de terem erros do que os processos automatizados. Ao
utilizar uma ferramenta BAM como o Multipeers, é possível libertar os colaboradores para outras
tarefas e conseguirá automatizar as tarefas mais repetitivas e aborrecidas. Desta forma, garante que
não existe a necessidade de atualizar constantemente dados nem de consultar relatórios. Tudo é
definido previamente por si e nada falhará. Quanto mais etapas automatizar, mais tempo terá para
se concentrar noutras coisas importantes para melhorar o negócio.

Sem necessidade de cliques
As ferramentas BAM atualizam de forma permanente e automática, pelo que não existe
necessidade de intervenção por parte do utilizador. Em vez de ser o utilizador a procurar a
informação, é a informação que, de forma autónoma, encontra o utilizador. A monitorização do
negócio é um processo simples e intuitivo.

Facilita a tomada de decisão
As ferramentas BAM tornam as tomadas de decisão mais efetivas pois evitam a ocorrência de erros
uma vez que eliminam a necessidade de coletar dados de inúmeras plataformas. Como têm uma
interface simples e interativa, toda a informação é apresentada de forma prática e simples,
fornecendo toda a informação num só local e dotando o gestor de todos os dados de que necessita
para tomar as decisões mais acertadas.

Analisar os dados em tempo real é cada vez mais uma realidade nas empresas em todo o Mundo.
Os negócios acontecem a um ritmo muito acelerado e é essencial que saiba o que está a acontecer
na sua empresa para conseguir tomar as decisões mais adequadas para o seu negócio. O Multipeers
é uma necessidade cada vez mais vincada no mundo empresarial atual. Faça download ebook sobre
BAM neste link e conheça tudo o que precisa de saber sobre esta poderosa ferramenta!

