
Cognos Disclosure
Management

As grandes empresas e principalmente 

as  sociedades anônimas de capital 

aberto têm pelo menos uma certeza: 

trimestralmente, dedicarão muitas 

horas de trabalho para a geração e 

divulgação de demonstrativos financei-

ros. Por isso, a CTI desenvolveu uma 

solução intuitiva e fácil de usar, que 

garante mais agilidade e eficiência 

nesse processo, liberando tempo para 

que elas se dediquem a questões mais 

estratégicas do negócio.

Acelere a implementação 

do processo de geração 

de relatórios narrativos.

Características

Colaboração

Efetue facilmente check-out de diversos objetos de relatório 

simultaneamente

Desempenho

Rápido mecanismo de renderização de documentos

Fluxo de trabalho

Visualização completa do status das etapas e dos diversos 

responsáveis

Controle interno

Siga de perto a criação, envio e aprovação de cada documento

Trilha de auditoria

Compare as diferentes versões do documento para saber o 

que foi

Painéis

Apresente informações financeiras na forma de diagramas 

e gráficos

Integração ao Power Point

Crie apresentações integradas com os mesmos dados 

existentes nos relatórios de publicação

Regras  e validação de negócios

Garante que os dados estejam coerentes entre as 

demonstrações financeiras e as notas explicativas

Segurança do usuário

Acesso controlado às informações sensíveis

Fornecimento de dados

Extraia dados financeiros do Cognos Controller, do TM1 e de 

diversas outras origens



Vantagens da solução

Funcionalidades

Cognos Disclosure Management

Atualização
Mudanças nos números, feitas a partir da solução, são incorporadas automaticamente nos 

relatórios, sem a necessidade de ajustes manuais

Formatação
O modelo de relatório está configurado de forma que apenas mudanças pontuais se façam 

necessárias, à medida que tabelas e textos sejam alterados

Estrutura de Colaboração para Construção do Relatório
Estrutura dividida em seções por grupo de contas contábeis ou notas explicativas , com 

possibilidade de gerenciar acessos simultâneos de usuários em cada seção e realizar o 

controle do progresso geral

Automatização de datas, numeração de notas e índice
Dados numéricos inseridos nos textos das notas explicativas utilizando variáveis 

dinamicamente atualizadas

Variáveis de Datas
As consultas utilizam datas, possibilitando atualização dos valores e conteúdos conforme 

ocorram mudanças no período

Consulta de dados
Feita por grupo de contas contábeis 

específicas, o que permite o sistema 

desenvolver boa performance

Workflow
Modelo já desenvolvido, com possibilidade 

de se modificar as etapas do fluxo e criar 

diferentes permissões para os usuários

Relatório de validação
Regras pré-parametrizadas, permitindo que 

o usuário acesse o relatório no Excel com o 

resultado dessas validações
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