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RELATÓRIO   

 

ID  DESCRIÇÃO   ITEM   
ATENDIDO   

PÁGINA   DE   
REFERÊNCIA   
NO   MANUAL   
DA   SOLUÇÃO   SIM   NÃO  

1.   O  sistema  deve  ser  de  propriedade  da  CONTRATADA,  ou  esta            
possuir   licença   de   uso   permanente.   

X       

A   Contratada   declara   que   é   a   única   e   exclusiva   proprietária   do   sistema   ora   contratado.   

  

2.   O   sistema   deve   ser   multiusuário   e   multiempresa   X       

O  Sankhya/Om  pode  ser  acessado  por  vários  usuários  simultaneamente,  de  acordo  com  a  quantidade  de                 
licenças  contratadas,  conforme  os  privilégios  de  acesso  definidos  no  controle  de  usuários.  O  cadastro  de                 
usuários  possui  recursos  para  agrupar  os  usuários  em  grupos  específicos  com  perfis  adequados  a  cada                 
necessidade   e   cada   tipo   de   tarefas   a   efetuar   no   sistema.   
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O  Sankhya/Om  possui  interface  moderna,  ágil  e  segura  para  definições  de  acessos  para  cada  usuário  e                  
grupo  de  usuários,  com  facilidades  para  tornar  o  processo  de  definições  de  acessos  bastante  rápido,                 
simples   e   confiável.   

  

O  Sankhya/Om  também  é  um  sistema  multi-empresa.  Cada  empresa  é  cadastrada  e  configurada               
conforme  seu  regime  jurídico  e  conforme  suas  características  fiscais  e  tributárias,  de  modo  que  as                 
operações   do   dia   a   dia   ocorram   em   consonância   com   os   critérios   pré-estabelecidos.   

  

Uma  das  definições  de  acesso  dos  usuários  diz  respeito  exatamente  a  quais  empresas  cada  usuário  ou                  
grupo  de  usuários  estão  ligados.  Um  usuário  pode  ter  acesso  apenas  aos  dados  de  uma  das  empresas,  ou                   
de  duas  empresas,  ou  de  várias  empresas,  ou  de  todas  as  empresas.  Quando  o  usuário  tem  de  consultar                    
um  relatório  ou  indicador  de  desempenho  e  este  usuário  tem  acesso  somente  a  uma  empresa,  só  verá  a                    
empresa  específica  a  que  tem  acesso;  se  tiver  acesso  a  várias  empresas,  pode  optar  por  ver  apenas  os                    
dados  de  uma  empresa  específica,  de  todas  as  empresas  consolidadas  (com  dados  separados  por                
empresa  ou  agrupados)  ou  pode  escolher  as  empresas  que  pretende  consolidar  (com  dados  separados                
por   empresa   ou   agrupados).   
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3.   Possuir  manuais  e/ou  help  (ajuda)  de  utilização  das  funções  do            
sistema   em   Português   (Brasil).   

X       

O  sistema  possui  ajuda  sensível  ao  contexto  em  todas  as  telas.  Quando  o  usuário  solicita  ajuda  ao                   
sistema,  abre-se  um  conjunto  de  informações  no  formato  pergunta-e-resposta  relativas  à  tarefa  que  está                
sendo  desempenhada  no  instante  da  solicitação  da  ajuda.  Todo  o  conteúdo  da  ajuda  é  em  português  do                   
Brasil.  Caso  o  usuário  ainda  tenha  dúvidas,  pode  abrir  um  chat  no  próprio  sistema  para  atendimento                  
personalizado.   
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4.   O  sistema  deve  ser  escrito  em  linguagem  para  operar  em            
ambiente   Desktop   e   Web.   

X       

Todo  o  Sankhya/OM  é  escrito  em  linguagem  web  e  também  acessível  por  desktop,  para  funcionar  em                  
equipamentos  com  sistemas  operacionais  Windows  ou  Linxux  (em  diversas  distribuições).  As  linguagens              
principais   são   Java   e   HTML   V,   que   são   linguagens   padrão   do   mercado   de   tecnologia.   

  

5.   O   sistema   deve   possuir   BI   (Business   Intelligence)   nativo.   X       

O  Sankhya/Om  possui  recursos  de  BI  (Business  Intelligence)  nativo  integrado  à  ferramenta  com  recursos                
de  análise  de  dados  disponível  para  os  usuários  criarem  livremente  vários  tipos  de  indicadores  de                 
desempenho,   relatórios   e   painéis   analíticos,   conforme   seu   nível   de   privilégio   de   acesso.   

6.   O   sistema   deve   possuir   ferramenta   de   Inteligência   X       
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Artificial.   

O  Sankhya/OM  possui  a  BIA  (Business  Intelligence  Analyst),  assistente  pessoal  criada  com  inteligência               
artificial  que  faz  notificações  ativas  aos  usuários,  responde  perguntas  com  base  nos  dados  de  analytics  e                  
BI  do  sistema,  apresenta  relatórios  e  gráficos  em  tempo  real  e  oferece  uma  série  de  facilidades  para  o  dia                     
a   dia   dos   usuários,   executivos   e   gestores.   A   BIA   funciona   como   um   aplicativo   para   smartphones.   

  

Um  vídeo  sobre  as  funcionalidades  da  BIA  pode  ser  visualizado  neste  endereço:              
https://www.youtube.com/watch?v=AQ9fH6RVpHI   

7.   O  sistema  deve  possibilitar  customizações  e  personalizações,        
acesso   remoto   e   mobilidade.   

X       

O  Sanknya/Om  concede  aos  usuários  acesso  total  ao  dicionário  de  dados  dos  sistema,  com  a  possibilidade                  
de  criar  campos,  regras  de  negócios,  ligações  entre  campos,  fórmulas  para  cálculos  de  operações,  classes                 
inteiras  de  programação  e  execução  de  tarefas  periódicas  ou  por  eventos  (desde  que,  é  claro,  o  usuário                   
tenha   privilégios   de   acessos   para   criar   essas   customizações   e   personalizações).   

O  sistema  também  possui  recursos  para  criação  de  telas  totalmente  novas,  com  facilidades  para                
incorporar  o  mesmo  padrão  do  sistema  nativo,  inclusão  das  telas  no  menu  e  criação  de  ajuda  sensível  ao                    
contexto   para   cada   tela.   

https://www.youtube.com/watch?v=AQ9fH6RVpHI
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Todos  os  recursos  criados  no  sistema  são  acessíveis  pelas  funcionalidades  nativas  e  podem  ser  associados                 
ao   BI,   à   inteligência   artificial,   aos   relatórios,   à   interface   original,   ao   menu,   ao   controle   de   acesso,   etc.   

Todo  o  sistema  é  acessível  por  dispositivos  móveis  com  acesso  à  internet,  por  ser  desenvolvido  em                  
linguagem   que   funciona   tanto   em   desktop   quanto   em   web.   

  

8.   O   sistema   deve   ter   recursos   que   evidenciem   foco   na   
gestão   empresarial.   

X       

Toda  a  estrutura  do  Sankhya/Om  é  voltada  para  a  gestão,  embora,  naturalmente,  o  sistema  possua  todos                  
os  recursos  necessários  às  operações  do  dia  a  dia.  As  funcionalidades  operacionais,  porém,  são  tratadas                 
como  o  conteúdo  a  partir  do  qual  o  sistema  compilará  as  informações  para  serem  apresentadas  como                  
indicadores  de  desempenho,  relatórios,  notificações  ativas  e  outras  informações  aos  gestores,  executivos              
e  colaboradores  usuários  do  sistema,  na  proporção  de  seu  limite  de  acesso.  O  sistema  possui  inúmeros                  
relatórios   de   gestão   nativos   que   explicitam   essa   vocação   nativa   para   a   gestão   empresarial.   

  



 
FLOW   Nº   849949   

PRODAM   
PREGÃO   ELETRÔNICO   Nº   06/2020   
DOCUMENTO   DE   ORIGEM:   3613.2019   
ANEXO   VII   -   TESTE   DE   CONFORMIDADE   

  

Manaus/AM,   18   de   janeiro   de   2021.   

  

ANDRÉ   FRAGOSO   BANDEIRA   

 

  

  


