PassTrac Analytics
A modelagem preditiva e análise de prescrição nos diferenciam.

Aproveitamos uma poderosa inteligência artificial (IA) para
fornecer recomendações específicas em tempo real, tendo
como objetivo principal reduzir o risco na segurança alimentar.
Nossa abordagem única e individualizada oferece as mais
valiosas informações para a indústria:
•

ANÁLISES DESCRITIVAS
Combina todas as suas informações a partir de
múltiplas fontes de dados em um local organizado,
agrega esses dados para construir um painel em
tempo real, que pode monitorar os processos atuais
e examinar o desempenho passado.

•

ANÁLISES DE DIAGNÓSTICO
Identifica possíveis correlações de múltiplas variáveis
que impactam os resultados de desempenho.

•

ANÁLISE PREDITIVA
Aproveita a IA que aciona a automação para identificar
com precisão, situações de alto risco muito antes que
elas aconteçam, e para proativamente fortalecer os
sistemas de segurança alimentar identificando os riscos
significativos para o sistema.
Nossa tecnologia patenteada, avalia seus dados em
minutos, utilizando milhares de modelos para criar o
que chamamos de “Super Modelo”, que prevê com uma
maior acurácia as possíveis situações de risco, tendo
como fonte os seus próprios dados.
PassTrac Analytics Faz isto em minutos, enquanto um
programador levaria de 6 a 18 meses para concluir um
projeto desta magnitude.

•

ANÁLISES PRESCRITIVAS
Combina modelagem preditiva com uma vasta experiência
no setor de segurança alimentar para revelar as melhores
ações para garantir a redução dos níveis dos patógenos
selecionados a níveis mais baixos. Não importa a
complexidade da operação, a nossa tecnologia é capaz de
identificar as áreas críticas, e fornecer as informações que
você precisa para otimizar o processo de controle.

INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL
Com base em suas necessidades, o sistema e padronizado
para fornecer o que chamamos de “painel de operações” em
tempo real dando assim uma visão crítica do processo com
a “simplicidade de um clique”, permitindo-lhe assim reduzir
significativamente o risco de segurança alimentar.
Com nossa Industria cada vez mais competitiva, as soluções
inovadoras do PassTrac Analytics fornecerão as informações
avançados que você precisa para garantir uma vantagem
sustentável no mercado.

Proposta de Valor PassTrac
Valor crescendo

PassTrac Analytics possui o único sistema de análises
avançadas projetado especificamente para segurança
alimentar.

Análises Prescritivas

O que podemos fazer para se tornar realidade?

Análise Preditiva

O que vai acontecer?

Análises De Diagnóstico
Por que isso aconteceu?

Análises Descritivas
O que aconteceu?

Grau de complexidade
*Enquadramento por T. Davenport “Competing on Analytics”
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