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DataLab organiza Executive Breakfast 
DataLab organiza evento para falar sobre “Data Governance” 

 

A DataLab que representa actualmente a Orchestra Networks, empresa francesa e líder Europeu especializada 

em Master Data Management, quis dar a conhecer alguns dos seus casos de êxito. 

 
Lisboa, 14 de Março de 2016 – A DataLab organiza um evento, em colaboração com a Orchestra Networks, sobre 
o tema “Data Governance” 
 
Venha conhecer a visão da Orchestra Networks sobre a gestão de dados, eles são o maior activo das 
organizações. Podemos ajudá-lo a construir uma estratégia de gestão de informação que engloba todos os dados 

críticos do seu negócio. As perguntas que poderá colocar são: O quê? O porquê? O como? 
 
O quê? Os dados. Para que a gestão seja eficiente e competitiva, as equipas devem partilhar entre si um grande 
volume de dados mestre (sejam dados de produtos, de clientes ou de fornecedores), e de dados de referência 
transversais à organização (sejam hierarquias financeiras, códigos, etc). 

  
O porquê? Uma boa gestão de informação é meio caminho andado para garantir a competitividade da operação. 
A informação é o sustento das operações diárias de qualquer negócio e também das suas actividades de 
comunicação. Ter uma gestão de dados com qualidade potencia as vendas, simplifica a cadeia de abastecimento 
e permite que a informação financeira seja mais precisa e é um garante de conformidade regulamentar. 
 

O como? Implementando uma estratégia de gestão de dados mestre. Esta estratégia deve incluir, numa primeira 
fase os dados mais críticos de negócio e evoluir para um modelo que envolva toda a informação corporativa. Os 
clientes são o melhor exemplo de que é possível, e neste campo as referências nos sectores financeiro, industrial, 
dos transportes ou dos serviços vão apresentar os seus projectos e os resultados que conseguiram alcançar. Os 
casos de sucesso estarão em evidência através da partilha de projectos reais, incluindo uma implementação que 
integra know-how português.  

 
Teremos as respostas para si! 
 
 
Para mais informações e registo no evento siga o link: 
http://www.orchestranetworks.com/lisboa-160406/  

 
 
 
 
Sobre a Orchestra Networks 
A Orchestra Networks é uma empresa independente especializada no fornecimento de soluções de software para gestão 
de dados mestre e de referência. A sua solução de MDM, o EBX5, permite às empresas modelar, gerir, controlar e ligar 
todos os seus dados mestres de áreas tão diversas como produtos, fornecedores, finanças e recursos humanos, entre 
outros, numa única plataforma abrangente.   
Para mais informações visite www.orchestranetworks.com  

 
Sobre a DataLab 
A DataLab é uma equipa multidisciplinar que conta com mais de 14 anos de experiência e know-how na área de Data 
Quality e Data Management, tendo participado na implementação e gestão de sistemas de limpeza de bases de dados, 
em projectos de integração de dados, na criação de projectos de CRM, entre outros. A empresa criou referências 
sólidas, consubstanciadas em projectos de sucesso, nomeadamente na área dos seguros, banca e logística. A DataLab 
tem como missão disponibilizar às empresas soluções tecnológicas diferenciadoras no tratamento da informação, 100% 
customizavéis, que aumentam a qualidade da informação e acrescentam valor ao negócio. 
Para mais informações visite www.datalab.pt 
 
 

 
Contactos DataLab 
Carlos Guerreiro | Marketing  
Telefone: +351 91 765 11 99 
E-mail: carlos.guerreiro@datalab.pt  
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