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ModeloModelo
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Data WarehouseData WarehouseData WarehouseData Warehouse

AuditoriaAuditoria
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RelatóriosRelatórios
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RelatóriosRelatórios

- ferramentas de BI - ferramentas de BI 
(usuário nível (usuário nível 
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Subprojeto DWSubprojeto DW

Subprojeto AuditoriaSubprojeto Auditoria
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  PRÉ-REQUISITOS:
 Carga em banco de dados próprio dos arquivos de ECD, arga em banco de dados próprio dos arquivos de ECD, 

EFD e Convênio 115EFD e Convênio 115
  Implementação dos WS do CT-eImplementação dos WS do CT-e

 SUBPRODUTOS:
  Inclusão dos batimentos “RIF” nas rotinas de auditoriaInclusão dos batimentos “RIF” nas rotinas de auditoria
  Criação de uma nova sistemática de obtenção de dados Criação de uma nova sistemática de obtenção de dados 

de GIAde GIA

Pré-requisitos e SubprodutosPré-requisitos e Subprodutos



  

Eventos RecentesEventos Recentes

Maio/11 → quatro reuniões para pré-modelagem das principais bases de dados 
(trabalhos para criação de objeto técnico para implementação de DW)

→ obtido junto à Sefaz/SP documentação técnica e contato de suporte para  
subsídio à implantação do projeto CV 115 pela Celepar

Jun/11 → reunião com equipe de negócio para maior detalhamento de algumas 
atividades do projeto (Estrutura Analítica do Projeto)

→ três reuniões para pré-modelagem das principais bases de dados 
(trabalhos para criação de objeto técnico para implementação de DW)

Jul/11 → contatos e reuniões com principais fornecedores de soluções de BI e 
Mineração (Oracle, Qliktech, SAP, IBM)

→ início de trabalhos para disponibilização, pela CRE/AGTI, de servidor 
(hardware) para ser utilizado nos testes de validação de versão protótipo de 
DW e das ferramentas de BI/Mineração
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Estrutura Analítica do ProjetoEstrutura Analítica do Projeto - Mineração - Mineração
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