Vyšší efektivita – nižší náklady

BI řešení dostupné do týdne
Plnohodnotná BI podpora pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení pro malé a střední podniky. BI řešení je schopno rychle zpracovávat velké objemy dat,
dodávat přesné a aktuální informace a pracovat s ad-hoc dotazy. Informace o aktuálním stavu klíčových ukazatelů společnosti jsou k dispozici na úvodní obrazovce, přehled o historickém
vývoji sledovaných ukazatelů a jejich budoucí predikci lze získat
jediným kliknutím.

REFERENCE

Doosan Škoda Power
Tradiční dodavatel a výrobce technologických zařízení se zabývá dodávkami parních turbín určených k výrobě
energie již od roku 1904. Je součástí
skupiny Doosan Power Systems,
předního poskytovatele čistých a ekologických technologií, výrobků a služeb souvisejících s výrobou elektřiny.
„Tento systém umožňuje nejen tvorbu
manažerských sestav, ale především
rychlý přehled o projektech z hlediska výsledovky, pracovního kapitálu i aktuálního cash-flow. Přehledný analytický aparát poskytuje potřebný detail a umožňuje
snadnou tvorbu dotazů, čímž významně
usnadňuje a urychluje práci.“
Lucie Rybárová / Controlling Manager
Doosan Škoda Power s. r. o.
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Neváhejte!

Oracle DB SE One
Oracle BI Answers
Oracle BI Interactive Dashboards
Oracle BI Publisher

Výhody
Posílení konkurenceschopnosti.
Efektivnější využívání firemních datových zdrojů.
Přesnější analýzy a predikce.
Rychlé nasazení řešení (1 týden–1 měsíc).
Snadné přizpůsobení požadavkům zákazníka.
Podpora široké škály datových zdrojů (MS Excel, CSV).

Přínosy
+   Úspora nákladů.
+   Snížení zátěže IS.
+   Zabezpečení a audit přístupu k citlivým informacím.
+   Sledování vývojových trendů a predikce budoucího vývoje.
+   Zavedení transparentních ukazatelů výkonnosti umožňujících propojení
s motivačním systémem společnosti.
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Co ještě umíme?
Systémová integrace

Datové sklady

B2B komunikace

Identity Management

Vývoj IT řešení na zakázku

Servis a podpora 24/7

Business Intelligence

Bezpečnost dat
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