SOCIAL BUSINESS ANALYST
DO 3DEXPERIENCE

TIRE SUAS PRINCIPAIS DÚVIDAS EMPRESARIAIS COM INSIGHTS DE
DADOS EM TEMPO REAL E GARANTA O SUCESSO NOS RESULTADOS
Melhore as decisões de negócios em gerenciamento de produtos, marketing e vendas com uma avançada
solução de análise de conteúdo e inteligência de mercado na nuvem.

VISÃO GERAL
O Social Business Analyst é uma solução baseada em navegador que permite à sua equipe ouvir, aprender e
agir com base em todas as informações importantes para a empresa. Agregue conteúdo das redes sociais com
os dados corporativos. Analise as métricas de negócios no contexto das redes sociais. Automatize alertas e
ações para acelerar a tomada de decisões 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. Desenvolvido com
base na plataforma 3DEXPERIENCE® na nuvem, o recurso oferece inteligência comercial conectada a todo o
processo de desenvolvimento de produtos, desde os insights até o mercado, para que você possa impulsionar
a colaboração e a inovação.

RECURSOS DA PLATAFORMA 3DEXPERIENCE

• Reúne e agrega informações importantes criando
uma própria biblioteca de conteúdo própria ou com as
bibliotecas do setor selecionadas pela Dassault Systèmes.
Monitora mercado, produtos, concorrentes e tendências.

Com seu crescente portfólio de soluções e tecnologia de nuvem
segura, a plataforma 3DEXPERIENCE permite que as empresas
gerenciem todas as facetas do processo de desenvolvimento de
produtos, reduzindo custos de infraestrutura, despesas gerais
de TI, bem como com a manutenção e a complexidade do
software. Todas as soluções da plataforma funcionam juntas
e de forma contínua para facilitar o gerenciamento, o compartilhamento e a colaboração de dados em todo o ecossistema
de negócios. O Social Business Analyst aproveita os seguintes
recursos de plataforma:

• Analisa os dados para detectar pontos fracos e tendências
iniciais. Use os principais insights e análises competitivas
para entender o mercado e identificar oportunidades e riscos.
• Capacite sua equipe com insights de dados acionáveis
automatizando a distribuição de conteúdo por e-mail,
newsletters, feeds e comunidades.
• Acompanhe e monitore artigos e tópicos importantes e
compartilhe facilmente sua opinião com a equipe.
• Filtre o conteúdo relevante para gastar menos
tempo pesquisando e mais tempo analisando aquilo
que é importante.
• Execute uma análise de sentimentos para descobrir como
os clientes reagem à sua marca e ao seu produto. Faça
análises por palavras-chave, tendências e locais.

• Acessar e compartilhar com segurança todo o conteúdo e
análises a partir de um local centralizado e seguro na nuvem
em qualquer dispositivo. Encontrar e filtrar informações
rapidamente com pesquisa semântica e inteligente.
• Configurar painéis de controle personalizados para
agregar dados essenciais do produto e indicadores-chave
de desempenho.
• Criar facilmente comunidades públicas ou privadas estilo
“rede social” para compartilhar e colaborar em ideias e
projetos, e publicar artigos e análises de feedback de clientes.
• Usar os insights do mercado e a colaboração não
estruturada para fomentar o processo de definição do
produto e estabelecer roteiros de produtos inovadores.
• Organizar a base de conhecimento, terminologia e banco
de dados de glossários com a estrutura de páginas wiki.
• Interagir com colegas em tempo real usando conversas e
chamadas de áudio e vídeo.

Nossa plataforma 3DEXPERIENCE®, que oferece um amplo portfólio de soluções, é a base da nossa
linha de aplicativos presentes em 11 setores do mercado.
A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE, é uma catalisadora do progresso humano. Fornecemos ambientes virtuais colaborativos às empresas e aos
profissionais para que possam idealizar inovações sustentáveis. Ao criar “experiências virtuais idênticas” às experiências do mundo real com a plataforma e
os aplicativos 3DEXPERIENCE, nossos clientes ultrapassam os limites da inovação, aprendizagem e produção.
Os 20 mil funcionários da Dassault Systèmes estão agregando valor a mais de 270 mil clientes de todos os portes, em todos os setores e em mais de 140
países. Para obter mais informações, acesse www.3ds.com/pt-br.
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