
O Process Mining fornece uma ponte importante entre a inteligência 

computacional e o data mining, e é uma disciplina relacionada embora 

independente da modelização de processos. Com ferramentas e técnicas 

apropriadas para descobrir, monitorizar e melhorar processos reais, a partir de 

informação que já possui nos logs de eventos e nas bases de dados 

  O PLANO 

 

  O QUE A REALIDADE DEMONSTRA 

 

 

 

Benefícios de usar Process Mining?  

Extrair a representação dos processos tal como eles são na realidade executados nos seus sistemas de suporte, dá-lhe uma visibilidade 

imediata, assente em factos, sem subjetividade, sem constrangimentos políticos e de forma sempre complete. minit é fácil de usar e 

oferece uma tradução visual para os problemas comuns, as áreas que merecem maior atenção, os recursos que necessitam de ajuda. 

Permite-lhe gerir e intervir com resultados nos processos, e não apenas acompanhá-los de longe. 

minit processa todo o tipo de logs aplicacionais e fornece visualizações claras, ricas e exaustivas que permite analisar o que está 

efetivamente a acontecer. Descubra e localize anomalias para chegar à raiz dos problemas, ou mesmo antes que se tornem problemas.  

E tão importante, todos os dados já existem nos seus sistemas transacionais, só precisa da inteligência analítica do minit para obter o 

máximo retorno deles, encontrar as momentos da execução em que a sua empresa pode melhorar e começar a otimizar!  

       Responsáveis Processos   Consultores          Executivos 

 

 

 

Redução do trabalho manual – na busca 

peças soltas do puzzle dos processos. O 

minit fornece regras precisas a partir 

dos logs aplicacionais. 

 

 

Poupança de tempo – em entrevistas 

com elementos que possam descrever o 

processo, dentro e fora da organização e 

no mapeamento manual dos mesmos. 

 

 

 

Melhoria e Otimização – as 

oportunidades são claramente visíveis a 

partir da análise dos KPI fornecidos. 

Sobre alocação de recursos, um 

ambiente mais controlado e 

mensurável.

 

 

 

A realidade não disputável sobre a execução dos processos de negócio 

A quem se 

destina ? 

  

 

 

 
Virtualmente todos 

os negócios hoje em 

dia são suportados 

por aplicações que 

operam numa lógica 

de processo. Ou seja, 

minit é para todos os 

tipos de negócios e 

para todos os setores 

de atividade. 
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CAPACIDADES 

Com minit, são fornecidas funcionalidades que endereçam 

aspetos administrativos, análises de projetos, para além das 

visualizações completas dos processos. 

ADMINISTRATIVAS PROJETO 

Repositório 
Estrutura de pastas para uma organização em 

função das necessidades dos utilizadores 

Opções de segurança avançadas para cada pasta, 

log, processo, projeto 

Ligação a múltiplos repositórios, alteração simples 

da ligação 

Opções 
Suporte multi-idioma 

Configurações centralizadas para elementos  

Histórico 
Gestão de operações que envolvam grandes 

volumes de informação (“big data”) 

Gestão Utilizadores 
Gestão de Utilizadores e Grupos 

Manual de utilizador 
Em contexto da ação que o utilizador se encontra a 

desempenhar 

Importação/Exportação de formatos comuns 
CSV 

MXML 

XES 

Assistente de importação inteligente 

  
 

Ambiente centralizado para projetos 

Organize os seus processos e vistas debaixo de uma 

estrutura comum 

Volte à tarefa que se encontrava a desempenhar 

rapidamente 

Colabore com os seus colegas 

Partilha de conhecimentos 

Partilha dos passos da análise 

Partilha de vistas 

Crie anotações e comentários privados 

Identificação de alterações não gravadas 

 

 

Standalone On Premises In the cloud

CENÁRIOS IMPLEMENTAÇÃO 

ANÁLISE PROCESSOS 

Descoberta do Processo 
Algoritmos rápidos e modernos 

Análise do Processo e da rede social da sua execução 

Vista de processo vs. Vista Social 

Representação automática da realidade (“as is”) 

Várias métricas e estatísticas para análise detalhada 

Detalhe de atividades e comunicação 

Análise de Frequências vs. Performance 

 

Ferramentas de redução complexidade 
 

Mapa de Processo 
Efeito “eco” para representar diferenças entre atividades face à 

métrica 

Distintos layouts para análise 

Filtros 

Análise de variantes 

 

Gráficos à medida 
Crie os seus próprios gráficos, relevantes para a sua análise   

 

 

Animação processo 
Anime qualquer processo ou mapa social 

Estatísticas 
Estatísticas precisas para todos os eventos capturados 

no log 

Estatísticas calculadas para todos os elementos do log 

Acesso rápido aos filtros através das estatísticas 

Variantes 
Visualização Variantes 

Contagem e ordenação de Casos e Eventos 

Visualização Casos 

Através de gráfico de Gantt chart e vista 

tabular 

Filtros 
Filtros adequados a storytelling 

Filtros possíveis 

Calendários 

Atributos 

Variantes 

Metrics 

Sequence 

Endpoint 

Conflict of interest 

Filter criteria combinations 

Indicators for amount of cases and events from filter 

settings 

Drill-down scenarios for root cause analysis 
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