DataLab e Hexónio anunciam parceria

Tecnológicas reforçam aposta na área de Migração de Dados
Prosseguindo a sua estratégia de desenvolvimento de parcerias locais, a empresa anuncia uma nova parceria
com a Hexónio Consulting, que compreende a área de Data Quality. A DataLab representa atualmente a Uniserv,
empresa alemã e líder Europeu especializada em Qualidade de Dados.
Lisboa, 04 de novembro de 2013 – A DataLab, e a Hexónio anunciam parceria focada na área de Qualidade de
Dados.
Prosseguindo a sua estratégia já anunciada para o crescente número de parcerias locais, a empresa
anuncia uma nova parceria com a Hexónio, que compreende a área de Qualidade de Dados (soluções
para verificação e limpeza de moradas, colocação das coordenadas geográficas, identificação de duplicados
existentes e enriquecimento dos dados, entre outras). Sendo a Qualidade de Dados um tema transversal e global,
a empresa possui soluções para qualquer setor de atividade e qualquer problemática associada aos
dados.
De acordo com Carlos Guerreiro, Diretor Comercial e de Marketing da DataLab, “A Hexónio é uma das
empresas nacionais, que apesar de pequena, é reconhecida pelo seu trabalho e sucesso na área de
Migração de Dados. As duas empresas já colaboraram antes e este anúncio vem apenas reforçar a relação já
existente. O tema da Qualidade de Dados tem vindo desde sempre associado aos projectos de Migração de
Dados, contudo é muitas vezes esquecido, o que normalmente se vem a revelar-se errado mais tarde quando
olhamos para os resultados. Este compromisso da Hexónio revela uma vontade de alterar esta situação
junto dos Clientes, onde ainda não havia a sensibilidade para esta necessidade.”
A Hexónio está centrada na consultoria em tecnologias de informação, focada na tecnologia como
suporte e potenciação do negócio. Tem capacidade para responder a desafios de TI nas mais diversas áreas de
negócio, englobando toda a arquitectura e engenharia de software, mas em particular no que toca a
integração e migração de dados onde é especialista. Possui vários Clientes nos mais diferentes sectores,
desde a banca à administração pública, passando pelo retalho.
Segundo Fernando Martins, CEO da Hexónio, “Na Hexónio usamos a metodologia ADAM, para efetuar as
migrações de dados. Este método foi desenvolvido ao longo da última década por vários especialistas da
indústria das TI e da comunidade científica. É esse método e o nosso compromisso que tem feito dos nossos
projectos um sucesso reconhecido pelos nossos Clientes. Esta parceria com a DataLab, vem reforçar a
nossa aposta na temática da Qualidade de Dados sempre presente nos nossos projectos de
migração, dado que na grande maioria das problemáticas que encontramos, apenas com tecnologia
deste tipo se conseguem obter resultados satisfatórios e verdadeiramente orientados aos objectivos
dos clientes.”
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 projetos de integração de dados, na criação de projetos de CRM, entre outros. A empresa criou referências sólidas,
consubstanciadas em projetos 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
Sobre a Hexónio
A Hexónio foca-se precisamente nos objetivos da organização cliente, e usa a tecnologia para auxiliar o negócio,
reduzindo os custos de operação, aumentando a produtividade ou simplesmente ajudando a ultrapassar desafios
tecnológicos com inteligência e pragmatismo.
Para mais informações visite www.hexonio.com
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