
DIBUTE
S O F T W A R E

A Solução de Gestão Analítica de Recursos Humanos que minimiza os riscos
e otimiza os resultados com segurança, confiança, coerência e solidez na
tomada de decisões. 

Acesso às informações necessárias para a tomada de decisões táticas e estratégicas pelos gestores
de RH e departamentais;

Identificação das tendências e pontos for da curva, para rápida e imediata tomada de decisões;

Simulação de cenários para análise de adoção das melhores práticas de RH;

Alinhamento dos indicadores e projetos do RH com os objetivos e metas do negócios;

Disponibilização de painéis pré-formatados e customizáveis, tais como: estrutura salarial, turnover,
absenteísmo, benefícios e muitos outros;

Acesso via Client/Server ou Web.

Facilidade na customização, segurança na integração com o seu sistema de RH e rapidez na
implantação; 

Aproveitamento do sistema de gestão de recursos humanos da sua empresa, para a obtenção
dos dados para análise;
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DIBUTE
S O F T W A R E

Dimensões
As dimensões constituem os temas da análise da solução. São constituídas de elementos que são 
criados e mantidos pelo processo de extração de dados do sistema de gestão de recursos humanos 
da empresa. 

A combinação das dimersões formam os cubos e no cruzamento dos seus elementos são encontrados
os fatos associados às métricas disponíveis para as análises das atividades de recursos humanos.  .

Cubos
• Cubos de Análise - Análise de fatos financeiros dos níveis funcional e corporativo;
• Cubos para Projeção - Análise / Projeção de fatos financeiros nos níveis funcional e corporativo;
• Cubos de Apoio - Informações auxiliares originadas de outros sistemas da empresa.
 
Cubos são os resultados das combinações entre as dimensões e permitem a exploração das
informações de acordo com o perfil de acesso às informações de cada usuário. Podem ser utilizados
apenas para visualização de dados ou para permitir a projeção de métricas em cenários usando
ambientes simulados.

Visões
Visões são análises elaboradas a partir dos cubos da Solução Analítica de Gestão de Recursos
Humanos. Algumas destas análises são fornecidas como modelo de exploração dos cubos e
podem ser aproveitadas totalmente pela gestão de recursos humanos. Essas visões podem ser 
livremente adaptadas de acordo com as necessidades da empresa, ou ainda, serem base para o 
desenvolvimento de novas visões ou aplicações. 

Aplicações Fornecidas - Painéis 
As aplicações fornecidas (painéis) são implementações feitas a partir de análises dos cubos da solução. 
Após a conclusão de uma análise o seu resultado pode ser visualizado pelo MS Excel® com dados
estáticos, dinâmicos, ou ainda, ser customizada utilizando os recursos do MS Excel®.

Aplicações Fornecidas - Indicadores 
Análise Financeira / Funcional - Painel executivo comparando os principais valores financeiros e
funcionais da área de RH.

Estrutura da Solução

Disponível para ser utilizado na  modalidade ASP-Application Service Provider, reduzindo custos e garantindo
níveis de serviços conforme as necessidades do negócio.

DIBUTE DATA CENTER

Pode ser integração à Solução
de Gestão de Recursos Humanos
HR, ou a qualquer outra solução

de gestão de Recursos
Humanos do mercado.

INTEGRAÇÃO
Capacitação dos

usuários para operação
e autonomia plena. 

TREINAMENTO 
Diversas Modalidades de

suporte e SLA. Atendimento
conforme necessidade 

do negócio.

SUPORTE 


