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NOVO: B I Q

izdelava analitičnih poizvedb

Poznate zgodbo:
Janez pride v službo in prične z opravljanjem nalog po prioritetah. Čez dan mora
kljub gori dela nujno za direktorja pripraviti analizo uspešnosti za pretekli teden.
Zavrteti je treba kar nekaj klicev vodjem oddelkov, da pridobi potrebne podatke in
dele sestavi v celoto. Če jo je prav sestavil, lahko le upa, saj mu vsakdanje delo ne
dopušča, da bi se v podatke poglobil bolj natančno.
V malenkostih je denar. Zato ne prepuščajte posla naključjem in »Janezom«. BIQBusiness Intelligence Quality je produkt dolgoletnega partnerskega odnosa.
Analitični pregledovalnik je enostaven za uporabo na vseh ravneh odločanja,
primeren za analitike in tudi za direktorje, ki si lahko z njim ustvarijo svoj dnevni,
tedenski, četrtletni, polletni, letni pregled, primerjajo vrednosti v različnih letih.
Poročilo oz. analiza je izdelana na klik in vedno pri roki. Kar je najpomembneje, je da
je program poleg svoje izjemne uporabnosti cenovno dostopen.
V njem lahko prikazujemo zbrane podatke iz različnih sistemov, jih med seboj
enostavno primerjamo, ker se podatki dnevno ažurirajo. Za popolne analize lahko
dodatno uporablja tudi ostale finančne podatke poslovanja. Program delujoč v
brskalniku, na računalniku, tablici in telefonu; v oblaku ali na strežniku, integriramo v
naročnikov sistem.
Na trgu obstajajo sistemi, ki so dostopni le velikim korporacijam in jim omogočajo, da
si sami naredijo OLAP* sistem.

*Kaj je OLAP?

OLAP je kratica za OnLine Analytical processing (sprotna analitična obdelava).
Je programska oprema ali pa postopek, vgrajen v programsko opremo, ki
omogoča, da v kratkem času analiziramo veliko podatkov. Praviloma prikazuje
podatke večrazsežno oz. večdimenzionalno. Taki strukturi pravimo OLAP kocka.

Produkt je:
 neodvisen od licenc,
 enostaven za uporabo,
 cenovno dostopen,
 cenovno fleksibilen (osnovna cena je znana, končna odvisna od količine
prilagoditev na željo naročnika),
 odprt za integracije in povezovanje z različnimi viri podatkov,
 razvit v trinivojski arhitekturi z bogatim uporabniškim vmesnikom.

Da ne boste kupovali »mačka v žaklju«, se obrnite na svojega komercialista ali nas
pokličite za predstavitev:
 Brezplačna telefonska številka 080 4446
 e- naslov: info@sledenje.com

Lep pozdrav,
Ekipa Sledenje

