COMARCH BI POINT
Zrozum dane Twojego biznesu
i podejmuj decyzje
Complex Software For Managing Passenger

PODEJMUJ TRAFNE DECYZJE
NA PODSTAWIE DANYCH
ZNAJDŹ ODPOWIEDZI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA DOTYCZĄCE TWOJEGO BIZNESU
—
W czasach, gdy dane stanowią dla przedsiębiorców coraz większą wartość, a ich rzetelna analiza pozwala na ukształtowanie
i rozwój biznesu, wdrożenie rozwiązań Business Intelligence jest koniecznością w każdej firmie. Comarch BI Point daje możliwość samodzielnego tworzenia oraz edycji raportów lub dashboardów, a co za tym idzie, również wglądu w dane dotyczące firmy. Aby umożliwić dostęp do informacji wszystkim użytkownikom, nasza platforma analityczna funkcjonuje już
w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej oraz hiszpańskiej.

KORZYSTAJ Z INTUICYJNEGO NARZĘDZIA DO RAPORTOWANIA I WIZUALIZACJI DANYCH
—
Comarch BI Point to aplikacja do samodzielnej wizualizacji danych, która udostępnia przejrzysty interfejs cechujący się
wysoką intuicyjnością. Za jej pomocą, nie posiadając zaawansowanych umiejętności informatycznych, możliwe jest tworzenie pełnego zakresu czytelnych raportów lub interaktywnych dashboardów.
Podążaj od ogółu do szczegółu i skorzystaj z opcji drążenia (drillowania) danych. Dzięki metodzie drag&drop czyli przeciągnij i upuść, a także mnogości atrakcyjnych form wizualizacji danych takich jak wykresy, mapy, wskaźniki, czy tabele
użytkownicy są w stanie zaobserwować odchylenia i sprawnie reagować na zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie i jego
najbliższym otoczeniu.

MONITORUJ BIEŻĄCĄ SYTUACJĘ TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ZAWSZE I WSZĘDZIE
—
Wychodząc naprzeciw potrzebom najbardziej mobilnych użytkowników, zaprojektowaliśmy naszą aplikację w ten sposób,
aby dzięki jej responsywności oraz dostępowi przez przeglądarkę internetową mieli oni zapewnioną swobodę korzystania
w każdym miejscu na świecie, o każdej porze. W efekcie użytkownicy uzyskują wgląd do najświeższych informacji a tradycyjnie przygotowane prezentacje mogą zostać zastąpione przez interaktywne kokpity menadżerskie prezentowane na dowolnym urządzeniu.

ZARZĄDZAJ INFORMACJAMI I ANALIZAMI
—
Aby wspomóc menagerów firm w zarządzaniu informacjami, w ramach platformy analitycznej został przygotowany
mechanizm uprawnień. Dzięki niemu możliwe jest zarządzanie rolami oraz dostępami do analiz nie tylko pojedynczych
użytkowników, ale też całych grup. Dodatkowo możliwe jest także nadawanie oraz ograniczanie praw do wglądu czy edycji
raportów, dashboardów jak i całych katalogów i obszarów analitycznych. Wartym odnotowania jest również fakt, iż udostępnianie danych może się odbywać za pomocą okresowych subskrypcji przesyłanych pocztą elektroniczną, oraz eksportu do
różnego rodzaju formatów (np. xls., pdf., png., html).

PODEJMUJ DECYZJE W OPARCIU O DANE
—
Jednym z najważniejszych aspektów decydujących o wyborze narzędzia analitycznego jest jego wydajność w procesie
generowania raportów i analiz . Comarch BI Point gwarantuje nie tylko szybkość ładowania danych i ich wysoką jakość oraz
natychmiastowy wgląd w wyniki, ale również budowę raportów i dashboardów w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu silnikowi in – memory.
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użytkownicy mogą w łatwy sposób
komunikować się ze sobą poprzez
narzędzie Comarch BI Point. Funkcjonalność ta zapewnia sprawną wymianę
wiedzy między nimi, a także możliwość
zwrócenia uwagi na konkretne informacje czy sposób w jaki powinny zostać
zinterpretowane.
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segmentów klientów co pozwala na
dzielenie ich na grupy o podobnych
cechach. Daje to możliwość zidentyfikowania kim są nasi klienci, oraz którzy
z nich są najbardziej wartościowi dla
danej firmy, a co więcej – na precyzyjne
personalizowanie ofert. Stworzenie i
wykorzystanie takiej analizy pomaga
podejmować bardziej skuteczne działania marketingowe, kierując tym samym
kampanie marketingową do konkretnych grup odbiorców, których zachowania i preferencje są znane.

KONTAKT
Odwiedź www.comarch.com żeby
uzyskać więcej informacji o naszych
biurach w wybranych krajach:
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