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Business
Intelligence
Nejjednodušší cesta
k rozhodování na základě dat

S modulem Business Intelligence máte aktuální data o financích,
obchodu, výrobě nebo skladu, a to během pár sekund.
V tak přehledné formě, že se v nich během chvilky
zorientujete a okamžitě na nich postavíte důležitá rozhodnutí.

Řiďte svou firmu
na základě dat,
ne intuice
Díky Business Intelligence máte neustále po ruce aktuální
informace o financích, pohledávkách, obchodu, výrobě
či chování zákazníků. Data jsou do systému předávána
z různých datových zdrojů (CRM, ERP, Excel a dalších)
a vy pak v přehledných souhrnech sledujete trendy,
vidíte data za celou společnost i po jednotlivých
střediscích a zakázkách, porovnáváte plány s realitou
nebo zjišťujete odchylky a příčiny. Veškerá vaše
rozhodnutí jsou následně opřená o data,
ne o domněnky.
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Všechny přehledy
máte ihned
na dosah
Dali jsme si záležet, aby Business Intelligence mohl
ovládat každý. Jednoduše a intuitivně. K jeho zvládnutí
nepotřebujete analytické ani „ajťácké“ myšlení.
Všechny potřebné reporty, grafy nebo dashboardy
si sami nakonfigurujete a připravíte na pár kliknutí.
Nebo rovnou nastavíte, ať se vybrané úlohy spouští
automaticky. V přehledných a srozumitelných výsledcích
se pak vy i kolegové okamžitě zorientujete, a navíc vám
nabídnou úplně nové pohledy na data z různých úhlů.

K důležitým datům
se dostanete
kdykoliv
Kvůli sledování datových přehledů nemusíte věčně
vysedávat u počítače v kanceláři. Systém běží kompletně
v cloudu, takže ke svým reportům a přehledům
se dostanete ze stolního počítače, notebooku, tabletu
nebo chytrého telefonu, a to prostřednictvím HELIOS
iNuvio nebo webového prohlížeče. Stačí vám tak pouze
přístup k internetu. Řešení je navíc plně responzivní,
takže se dobře zobrazuje i na malých displejích telefonů
s nižším rozlišením.

Vaše data
jsou zabezpečená
na úrovni TIER III
Díky pokročilým možnostem nastavení přístupových
práv přesně nadefinujete role a pravomoci jednotlivých
uživatelů nebo jednoduše nasdílíte reporty mezi své
kolegy, aniž by hrozilo, že data někdo vynese ven.
Samotná data pak ukládáme v datovém centru
s certifikací TIER III, což je vysoký bezpečnostní standard,
který používají třeba banky nebo mobilní operátoři.
Centrum je perfektně chráněné proti fyzickému útoku
i výpadkům a zaručuje 99,982% dostupnost.

„Díky BI máme přehled o výsledcích všech našich společností
a veškerá data vidíme souhrnně v jednom přehledu. Reporty
v BI mi šetří desítky hodin práce měsíčně, které jsem dříve
trávila ruční přípravou reportů.“
Šárka Pazderová
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