•

Presentación de Datasight Consulting e Zeus.

15 de abril de 2021
De 10:00 a 10:45 h

•

Smart Visual Data. “Así se dirixen as empresas do futuro”. Laureano
Pérez, CEO de Datasight Consulting

Streaming

•

Casos de uso :
•

Sector Retail:
•

•

Streaming:
cdtic.xunta.gal

Sector lndustrial:
•

•

“Como explotar os datos do teu Ecommerce ao
máximo nivel” Amparo Garcia, Directora de
Operacións de Zeus Smart Visual Data

“Escala os teus datos con Smart Visual Data”
Lazaro Royo, CRO de Zeus Smart Visual Data

Preguntas

Datasight Consulting
Empresa de Consultoría de Business Analytics, coa Misión de axudar

Empresas que queiran sacarlle o
máximo partido á visualización e
análises dos seus datos, e coñecer
de primeira mano aplicacións reais
en diferentes sectores mediante a
exposición de dous casos de uso ,
un no ámbito do Ecommerce e o
seguimento das accións de
marketing dixital e outro caso
enfocado ao ámbito Industrial .

aos seus clientes a transformarse en empresas Data Driven.
Contamos cunha ampla experiencia en negocio e o coñecemento das
ferramentas e tecnoloxías na xestión do dato, que constitúen a nosa
proposta de valor.
Apoiámonos nos datos, na analítica avanzada e na visualización para
crear insights que permitan dar resposta ás necesidades reais do
negocio .
“Axudamos a trasnformar Datos en coñecemento”
Datasight é partner oficial de ZEUS SMART DATA para Galicia,
ferramenta que axuda ás empresas mediante unha visualización
intelixente no proceso da toma de decisións para o negocio a partir
dos datos.

Organizan:

O obxectivo da sesión o mostrar a
través de casos de uso reais como
unha solución de visualización de
datos como ZEUS axuda ás
empresas a tomar accións a partir
dos datos.
E dando a coñecer como aplicando
SMART VISUAL DATA aos nosos
datos favorécese a democratización
do dato, a toma de decisións en
tempo real, e permite conseguir
decisións obxectivas . Este proceso
consegue que a información veña a
buscarnos como usuario.

