
O Case Univates
A Univates é uma instituição de ensino superior 
comunitária com mais de 10 mil alunos situada 
em Lajeado-RS. A Univates utiliza o Adianti 
Reports desde 2011. Inicialmente a ferramenta 
foi adotada para dar vazão à grande 
quantidade de relatórios solicitados na 
instituição pelos mais diversos setores como: 
Compras, Almoxarifado, Financeiro, 
Contabilidade, Controladoria, Secretaria Geral, 
dentre outros. Os relatórios construídos no 
Adianti Reports são executados sobre diferentes 
bases de dados, algumas de soluções 
desenvolvidas internamente, como é o caso do 
software ERP de gestão acadêmica, e outros 
sobre bases de dados de softwares de mercado, 
como é o caso do TOTVS Protheus, fornecendo 
relatórios complementares. O ambiente de 
relatórios possui mais de 200 relatórios 
publicados que são consumidos diariamente 
por mais de 50 usuários do portal. Esse 
ecossistema de relatórios provê informações 
complementares aos ERP's estabelecidos. 

Novos sistemas desenvolvidos internamente 
possuem seus relatórios hospedados no Adianti 
Reports, pois é mais prático e rápido 
desenvolver um relatório na ferramenta do que 
criá-lo via programação. Além de prover 
relatórios, o Adianti Reports também é a 
solução adotada para geração de documentos 
da Avaliação Institucional. Neste caso, a 
ferramenta monta dinamicamente documentos 
sintéticos com estatísticas para a reitoria, 
diretores de centro e coordenadores de curso 
com base nas respostas dos alunos. A 
ferramenta também é utilizada para montar 
automaticamente os documentos de Projetos 
Pedagógicos de cursos, a partir do cadastro das 
informações necessárias (matriz curricular, 
perfil do curso, corpo docente, etc). Novos 
projetos de Business Intelligence estão em 
andamento e o Adianti Reports é a ferramenta 
escolhida para fornecer painéis aos gestores. Os 
primeiros painéis construídos trazem 
informações para os gestores sobre as 
atividades institucionais realizadas, a fim de 
fornecer dados ao Mec.

A informação é um dos bens de maior valor para uma empresa. Ela auxilia a tomar decisões, sejam estratégicas, ou 
operacionais, que influenciam diretamente nos rumos da organização. Hoje, para muitas empresas obterem informações 
preciosas a resepeito de suas operações, dependem de seus fornecedores de software, que muitas vezes não possuem a 
agilidade necessária para disponibilizar a informação à um custo justo, o que leva empresas a desistirem da informação e 
tomarem decisões de maneira empírica. O Adianti Reports é uma solução completa e robusta para disponibilização de 
relatórios, documentos, gráficos, indicadores e painéis de informação, com o objetivo de melhorar a distribuição da informação 
nas empresas e melhorar o processo de tomada de decisão. Com ele, você e sua empresa podem ter acesso à informação que 
necessitarem, na forma que for mais adequada, em qualquer equipamento, em qualquer momento.
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