
O QUE OFERECEMOS

A Jump Analytics é líder no fornecimento 

de soluções e estratégias de Advanced 

Analytics e Corporate Performance 

Management para transformar o setor de 

Mineração, permitindo melhores insights e 

maior suporte para a tomada de decisão. A 

Jump mantém parcerias com as maiores 

empresas globais de mineração para 

fornecer, desenvolver e implantar soluções 

analíticas avançadas alinhadas com as 

tecnologias Industria 4.0 e Smart Mining.

Jump Analytics Mining Playbook

O Mining Playbook é um produto inovador 

que fornece às mineradoras a capacidade 

de capturar, modelar e visualizar seus 

dados, permitindo a evolução das suas 

operações para uma mineração eficiente e 

sustentável. As métricas ulitizadas são 

capturadas a partir das processos da 

cadeia de valor mineral, bem como dos 

sistemas e tecnologias associadas.

O "ESG Play" da Jump é uma solução 

projetada para o setor da mineração, 

permitindo que as empresas capturem, 

documentem, armazenem, analisem e 

informem sobre as estruturas de ESG do 

setor.

A Jump Analy t i cs é l íder  de mercado no 

fornec imento de so luções  de ponta  para o  

setor ,  que es tá  focada na e f i c iênc ia  e  na 

sus tentab i l idade das  empresas  de m ineração,  

fo rnecendo aos  ges tores  ” i ns ights ”  das  suas  

operações

Nosso foco é entregar resultados estratégicos para o negócio 

por meio de dados.
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Grupo Global de Soluções de Mineração

Responsabilidade Ambiental, Social & 
Governança:
Visão Geral de “ESG”

SOBRE a Jump Analytics:
A missão da Jump Analytics é fornecer ”Insights à Ação” por meio da análise de 

dados e relatórios. A Jump é focada em ajudar nossos clientes a transformar 

dados em insights de negócios usando tecnologias de classe mundial e as 

melhores práticas de mercado.
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”Dashboard” de ESG

✓ Apoia a definição das metas em alto nível e iniciativas em toda empresa

✓ Dados integrados para colaboração entre departamentos  

✓ Revisão instantânea do fechamento mensal em todos os sites 

✓ Visualizações de dados capturando métricas para todos os ativos de mineração

✓ Fornece aos usuários a capacidade de alternar entre sites e entre diferentes 

períodos de relatórios.

Status de Fechamento

Relatório ESG

Períodos presonalizados

de relatórios

Veja detalhs da 

porcentagem cumprida 

por subcategoria e 

verifique quem são os 

editores responsáveis 

Selecione 

qualquer 

categoria para 

visualizar uma 

análise mais 

detalhada do 

fechamento e 

dos editores 

responsáveis

Avise por email os 

editores responsáveis 

pelas métricas sobre 

eventuais atrasos no 

fornecimento das 

informações

Visão geral em 

alto nível das 

métricas de  

fechamento por 

categoria ESG
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Track & Log 

✓ Permissões de acesso necessárias para entrada de informações

✓ Todos os seus dados podem ser exportados instantâneamente

✓ Histórico completo das métricas e das entradas de dados do usuário

✓ Protege a entrada de métricas no site com sub-métricas restritas por tipo de dados para garantir acurácia

✓ Acompanhe sua seleção entre milhares de métricas simplesmente personalizando suas estruturas de 

relatórios 

Entrada das métricas Estrutura individual com 

detalhamento do 

fechamento

Revisar a entrada das 

métricas por estrutura 

Caso uma métrica estiver incompleta, ela pode 

ser ingressada facilmente por meio da interface 

de de entrada de dados.

Alternar entre os sites e entre diferentes períodos 

para visualizar o histórico de entradas (conforme 

as permissões do seu perfil de usuário).
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Atividade Administrativa

✓ Configure e personalize as métricas da sua organização 

✓ Forneça feedback administrativo simplificado para tomada de decisão

✓ Mantenha indicadores claros para rastrear as métricas e cumprir prazos de projeto

✓ Atue com segurança e com a capacidade de controlar o acesso do usuário às métricas 

✓ Utilize a função de pesquisa rápida para atribuir direitos e permissões ao usuário

Administração

Segurança

Segurança estruturada em 

subcategorias, sites e 

usuários individuais. 

Apenas os administradores 

do aplicativo têm acesso a 

esta página.

Feedback da Administração

Permite que os administradores rastreiem o número de 

editores atribuídos às diferentes subcategorias e garantam as 

devidas permissões. 

Acesso dos Usuários

A tela de administração permite que os 

administradores adicionem ou removam rapidamente 

as permissões dos usuários por site e por categoria. 

O sistema filtra automaticamente as métricas não 

permitidas conforme o perfil do usuário. 
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