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Tema / Titulo

BI Dashboard & Data Visualization no contexto duma Data Warehouse

Contexto

“The greatest value of a picture is when it forces us to notice what we never expected to see.” —John Tukey, Mathematician

Para o operador de telecomunicações, ou genericamente um fornecedor de produtos & serviços, é relevante ter uma visão em tempo real do seu 
negócio através do seu dashboard.

O projeto “POWER – EMPOWERING A DIGITAL FUTURE” pretende suportar de forma estrutural, transversal e completa a evolução do estado atual 
do portfólio de P&S da Altice Labs, rumo a um novo conceito de oferta integrada, que possibilitará novas abordagens ao mercado, totalmente 
alinhado com quatro fortes vetores tecnológicos de transformação: redes 5G, continuum de computação Edge/Cloud, tecnologias e modelos de 
negócios AI&data-driven.

A expectativa é, assim, construir um novo portfólio sólido, robusto e atualizado, para penetrar e conquistar novos mercados tirando partido dos novos 
modelos de negócio que a abordagem diferenciadora irá permitir.

As plataformas Big Data, que armazenam volumes significativos de dados estruturados e/ou semiestruturados, suportam processos de análise dos 
dados (analytics) de forma a retirar conhecimento e valor dos dados.

Neste estágio, ao abrigo do projeto POWER, pretendemos criar um dashboard apelativo e respeitador das boas práticas de User Experience (UX) de 
forma a apoiar os nossos clientes na potenciação do seu negócio bem como na operação da plataforma NGIN CCP (Convergent Charging and 
Policy) fornecida pela Altice Labs.

Objetivos do Projeto

Neste estágio pretende-se:

Identificar a melhor ferramenta/framework/API para a criação do dashboard da Data Warehouse alimentada pela plataforma NGIN CCP
Implementar o dashboard para apresentação dos dados da Data Warehouse alimentada pela plataforma NGIN CCP

Aspetos Inovadores

Near Real Time Analytics
Dashboard with near real time metrics/kpis

Ferramentas a utilizar

Na fase inicial do estágio pretende-se identificar/experimentar/selecionar/decidir ferramentas/frameworks/APIs a usar na implementação do 
dashboard.

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~jose-l-goncalves


Exemplos de potenciais ferramentas/frameworks/APIs:

metabase
superset
looker
qlikview
echarts
dash.plotly

Referências Bibliográficas

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn
https://www.nngroup.com/articles/ux-lessons/
https://dataschool.com/how-to-design-a-dashboard/
https://landing.chartio.com/ebook-how-to-choose-the-right-data-visualization

Atividades

Estudo das ferramentas/frameworks/APIs mais adequadas para a implementação dum dashboard
Conhecer os pontos fortes e fracos de cada uma delas
Implementar um protótipo do dashboard com base na shortlist identificada no ponto anterior
Implementar o dashboard utilizando a ferramentas/frameworks/APIs selecionada

Competências Chave Requeridas

User eXperience (UX)
HTML e CSS
Programação sql, python, javascript
Vontade de aprender e fazer

Orientador (nome e email)

José Miguel Lopes Gonçalves (jose-l-goncalves@alticelabs.com)

Para concorrer podes enviar a tua candidatura, envia email para o Programa :    GENIUS genius@inova-ria.pt
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